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Presentació

L’inici d’un nou curs acadèmic és un moment idoni per fer balanç dels objectius que van promoure i impulsar el curs passat les diferents 
instàncies de la nostra universitat. En aquest context, la Memòria acadèmica esdevé un instrument immillorable per donar a conèixer, tant a 
la comunitat universitària com al conjunt de la societat, el que ha estat la vida de la Universitat en el darrer any i deixar constància del que 
ha estat el curs que finalitza, retre comptes dels resultats i exposar els objectius aconseguits.

El curs acadèmic 2009/10 ha estat un curs molt intens. En l’aspecte organitzatiu, el darrer curs ha estat marcat pel procés de renovació dels 
òrgans de govern i representació de caràcter col·legiat (juntes de facultat i d’escola i consells de departament) i de caràcter unipersonal 
(direccions d’escola, deganats i direccions de departament). En aquest àmbit cal destacar que, dins de la política de la UdL de modernització i 
adaptació dels processos a les noves tecnologies, es van fer les primeres eleccions electròniques, concretament a la Direcció del Departament 
de Matemàtica.

Juntament amb la renovació dels òrgans de govern i representació, que sense cap mena de dubte són una eina fonamental en el procés de 
desenvolupament de les polítiques de present i de futur de la nostra universitat, dins de l’àmbit de la docència aquest curs acadèmic ha re-
presentat la posada en marxa de la pràctica totalitat dels títols de grau adaptats a l’EEES i la consolidació d’una oferta formativa de postgrau 
i de formació contínua (aquesta última, duta a terme principalment per l’ICE - Centre de Formació Contínua).

En la línia d’assolir els objectius estratègics establerts en el Pla de Recerca, la UdL ha desenvolupat una política activa a tots els nivells que 
li permet seguir avançant en la millora de la visibilitat i excel·lència investigadora. Els resultats assolits quant a obtenció de recursos en les 
diferents convocatòries competitives així ho demostren, ja que es consolida la tendència en l’obtenció de projectes de recerca per sobre de 
la mitjana estatal. També és especialment destacable el nombre de grups de recerca consolidats reconeguts en el nou catàleg de grups de 
la Generalitat de Catalunya. Aquests resultats són evidentment fruit del permanent i excel·lent treball desenvolupat pel nostre PDI, el qual 
compta amb el bon treball desenvolupat pel PAS i les diferents unitats (Oficina d’R+D+I, Serveis Cientificotècnics...) i les noves infraestruc-
tures (per exemple, laboratoris) que al llarg dels darrers anys s’han anat creant i desenvolupant. Un any més també ens hem de felicitar per 
la distinció a la tasca investigadora que han rebut diversos professors, que posa en relleu el bon treball que es desenvolupa a la UdL i que té 
assegurada la continuïtat si fem cas dels resultats que estan obtenint els nostres estudiants mitjançant el reconeixement de diversos premis, 
tant d’àmbit local com nacional o estatal.

Per tal d’afrontar amb èxit l’adaptació al procés de convergència europea i les noves exigències en recerca i transferència i donar resposta 
amb garantia als nous reptes que se’n deriven, en l’àmbit dels recursos i organització la UdL ha promogut actuacions a diferents nivells 
que es recullen en les prioritats del pressupost per a l’any 2009, dirigides als diferents col·lectius que componen la comunitat universitària.

En l’àmbit de les infraestructures cal destacar la inauguració de la sala de simulació de la Unitat Docent de l’Arnau de Vilanova, l’acabament 
de la reforma de les aules de la Facultat de Lletres, així com l’inici de les obres a l’ETSEA en el marc de l’EEES. Finalment, també cal recordar el 
treball desenvolupat per a la posada en marxa el proper curs 2010/11 de 150 habitatges universitaris en règim de lloguer a La Vila de Lleida, 
ubicada a la Ciutat Jardí Sud2.

La importància progressiva de la Universitat com a motor de desenvolupament territorial, tant des de la dimensió social i cultural com des 
de la tecnològica, ha exigit una participació activa en moltes de les iniciatives desenvolupades en el darrer curs, entre les quals destaquen 
la participació en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari i en el projecte Global Lleida. Aquesta dimensió territorial es completa amb la 
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dimensió internacional que des de fa uns quants anys, en el marc del Pla d’Internacionalització, es porta a terme tant en la vessant formativa 
i investigadora com en la de transferència del coneixement a la societat.

En el pla institucional cal destacar la commemoració dels 25 anys de l’Escola d’Infermeria, la qual, coincidint amb aquesta celebració, va ser 
guardonada per l’Ajuntament de Lleida en reconeixement al mèrit educatiu i pedagògic. No és aquest l’únic guardó atorgat a la UdL, ja que 
l’Ajuntament de Lleida ha concedit dos premis més a la nostra universitat: el Premi Internacional Ciutat de Lleida, per la tasca de coneixe-
ment de la ciutat que duu a terme la Universitat, i el Premi a la Igualtat d’Oportunitats, per la tasca desenvolupada per la Unitat d’Igualtat 
- Centre Dolors Piera de la UdL en favor de la igualtat entre homes i dones.

Tampoc podem oblidar en aquesta presentació el nomenament de Maria del Mar Bonet com a doctora honoris causa ni el reconeixement fet 
al professor Jaume Cabré amb la concessió del Premi de les Lletres Catalanes.

Tot aquest treball s’ha de valorar, especialment en aquest curs acadèmic, ja que s’ha assolit en el difícil context econòmic en què es troba el 
nostre país, la qual cosa demostra com n’és de fals l’estereotip de l’empleat públic. El treball i els resultats obtinguts posen de manifest el 
compromís pel servei públic i la il·lusió de totes les persones que treballen a la Universitat de Lleida per tirar endavant el projecte col·lectiu 
de ser una universitat de qualitat i de referència en tots els àmbits.
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EQUIP DE GOVERN

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Jaume Barrull Pelegrí

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. Pere Solà Solé

Vicerectora de Docència
Dra. Isabel del Arco Bravo

Vicerector d’Estudiantat
Dr. Xavier Gómez Arbonés

Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Prat Corominas (fins el 25 de novembre de 2009)
Dr. Ramon Saladrigues Solé (des del 26 de novembre 2009)

Vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dr. Ramon Canela Garayoa

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo

Vicerectora de Recerca
Dra. Ana M. Pelacho Aja

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Carme Figuerola Cabrol

Adjunts i adjuntes

Rectorat
Dr. Ramon Saladrigues Solé (fins el 25 de novembre de 2009)
Dr. Josep M. Oriol Canamasas (des de l’1 de juny de 2009)

Rectorat (Serveis Cientifico Tècnics)
Dr. José Salvador Turégano

Rectorat (CRAI)
Sra. Eva Estupinya Piñol

Secretària General
Dr. Josep M. Fontanellas Morell

Vicerectorat de Docència
Dra. Neus Vila Rubio (fins el 31/05/09)
Dra. Gemma Fillella Guiu (des de l’1 de juny de 2009)

Vicerectorat d’Estudiantat
Sr. Albert Agraz Sánchez

Vicerectorat d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sra. Montserrat Guerrero Lladós
Sr. Carles Mateu i Piñol (des de 8 de febrer de 2010)

Vicerectorat de Qualitat i Planificació
Sr. Mario Sirat Castillo (fins el 27 de’octubre de 2009)
Sr. María Rodríguez Batista (des del 28 d’octubre de 2009)

Vicerectorat de Recerca
Dra. Rosa M. Soler Tatché

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Núria Camps Mirabet

Vicerectorat Política Científica i Tecnològica
Dra. Luïsa Fernanda Cabeza i Fabra (des de l’1 de març 2010)

Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sra. Rosa M. Pérez Calvo (des de l’1 de juliol de 2009)
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Accés a la universitat
Dr. Joan Cecilia Averós

Altres càrrecs

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer

Directora Fundació Universitat de Lleida
Sra. Maribel Palau Verdejo

Processos electorals desenvolupats al llarg del curs acadèmic 
2009-2010

Durant el primer trimestre del curs acadèmic, es va dur a terme el 
procés electoral corresponent a la renovació de la representació 
del PDI i PAS dels òrgans col·legiats de caràcter particular de la 
Universitat de Lleida –Consells de Departament i Juntes d’Escola 
i Facultat–. El dia 10 de desembre de 2009, van tenir lloc les elec-
cions amb un índex de participació general del 54% de l’electorat. 
Per col·lectius, l’índex de participació del PAS va ser del 68% i del 
41% per part del PDI.

Una vegada renovada la composició dels òrgans col·legiats d’àm-
bit particular, es va procedir a la renovació dels òrgans de govern 
unipersonals d’àmbit particular –degans/deganes de Facultat i di-
rectors/directores d’Escola i directors/es de Departament–. Aquest 
procés electoral es va realitzar durant el primer trimestre de l’any 
2010. L’índex de participació en aquestes eleccions va ser del 50%. 
En aquest darrer procés electoral cal destacar com a novetat la 
realització per primera vegada a la Universitat de Lleida d’unes 
eleccions electròniques, les quals es van desenvolupar en el marc 
de l’elecció de la direcció del Departament de Matemàtica. L’índex 
de participació en aquesta elecció va ser del 81%.

CLAUSTRE

Claustrals Nats

Rector
Dr. Joan Viñas Salas, Rector de la Universitat de Lleida 

Vicerectors
Dra. Isabel del Arco Bravo, vicerectora de Docència
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Pere Solà Solé, vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació
Dr. Joan Prat Corominas, vicerector de Qualitat i Planificació (fins 
el 25 de novembre de 2009)
Dr. Ramon Saladrigues Solé, vicerector de Qualitat i Planificació 
(des del 26 de novembre de 2009)
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, vicerector de Professorat
Dra. Carme Figuerola Cabrol, vicerectora de Relacions Internacio-
nals i Cooperació 
Dr. Xavier Gómez Arbonés, vicerector d’Estudiantat
Dra. Ana M. Pelacho Aja, vicerector de Recerca

Secretària general
Dra. Ana María Romero Burillo, Secretària General

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Degans i directors de Centre
Dra. M. Mar Moreno Moreno, degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (des del 10 de març de 2010)
Dr. Ferran Badia Pascual, director de l’Escola Politècnica Superior 
Dra. Imma Lorés Otzet, degana de la Facultat de Lletres (fins el 9 
de març de 2010)
Dr. Joan J. Busqueta Riu, degà de la Facultat de Lletres (des del 10 
de març de 2010) 
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Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, director de l’ETSEA (fins el 9 de març 
de 2010)
Dra. Maria Rosa Teira Esmatges, directora de l’ETSEA (des del 10 
de març de 2010)
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, directora de l’E.U. d’Infermeria 
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, degà de la Facultat de Dret i Economia 
Dr. Joan Ribera Calvet, degà de la Facultat de Medicina

Director ICE
Dra. Neus Vila Rubio, directora de l’ICE

Direccions de Departament 
Dr. Jose Luís Gallizo Larraz, director del Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Josep Maria Cots Caimons, director del Departament d’Anglès i 
Lingüística (suspès per permís de recerca de l’1 de març fins el 31 
de juliol 2010)
Dra. Nela Bureu Ramos, directora del Departament d’Anglès i Lin-
güística (des de l’1 de març fins el 31 de juliol)
Dr. Albert Sorribas Tello, director Departament Ciències Mèdiques 
Bàsiques (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joaquim Ros i Salvador, director Departament Ciències Mèdi-
ques Bàsiques (des del 10 de març de 2010)
Dr. Antonio Montero Matamala, director del Departament de Ci-
rurgia
Dra. Anna Gené Duch, directora del Departament de Didàctiques 
Específiques (fins el 9 de març de 2010) Dra. Montserrat Nòria 
Jové, directora del Departament de Didàctiques Específiques (des 
del 10 de març de 2010)
Dr. Antoni Vaquer Aloy, director del Departament de Dret Privat 
(fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, directora del Departament de Dret Pri-
vat (des del 10 de març de 2010)
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla, director del Departament de Dret 
Públic (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Antoni Blanc Altemir, director del Departament de Dret Públic 
(des del 10 de març de 2010)
Dra. Mercè Sala Ríos, directora del Departament d’Economia Apli-
cada (fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, directora del Departament d’Econo-
mia Aplicada (des del 10 de març de 2010) 

Dr. Miquel Llorca Marqués, director del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joaquim Montserrat Viscarri, director del Departament d’Engi-
nyeria Agroforestal (des del 10 de març de 2010)
Dr. Jordi Suïls Subirà, director del Departament de Filologia Cata-
lana i Comunicació (fins el 24 de març de 2010)
Dra. Núria Perpinyà Filella, directora del Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació (des del 25 de març de 2010)
Dr. Julian Acebrón Ruiz, director del Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, director del Departament de Fi-
lologia Clàssica, Francesa i Hispànica
(des del 10 de març de 2010) 
Dr. Joan Ganau Casas, director del Departament de Geografia i So-
ciologia (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Fidel Molina Luque, director del Departament de Geografia i 
Sociologia (des del 10 de març de 2010)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, director del Departament 
d’Història (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joan B. López Melción, director del Departament d’Història (des 
del 10 de març de 2010)
Dr. Joaquim Company Climent, director del Departament d’Histò-
ria de l’Art i Història Social (fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. José Vilalta Escobar, directora del Departament d’Història 
de l’Art i Història Social (des del 10 de 
març de 2010)
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, director del Departament d’Horto-
fructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. Maria Sánchez Fernández, directora del Departament d’Infer-
meria (fins el 24 de març de 2010)
Sra. Pilar Allende Monclús, directora del Departament d’Infermeria 
(des del 25 de març de 2010)
Dr. Francisco Solsona Tehas, director del Departament d’Informàti-
ca i Enginyeria Industrial (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Miquel Nogués Aymamí, director del Departament d’Informàti-
ca i Enginyeria Industrial (des del 10 de març de 2010)
Dr. Josep Maria Miret Biosca, director del Departament de Mate-
màtica
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, director del Departament 
de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dra. Carme Piñol Felis, directora del Departament de Medicina
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Dra. Sofia Isus Barado, directora del Departament de Pedagogia i 
Psicologia (fins el 24 de març de 2010)
Dr. Jaume Sanuy Burgués, director del Departament de Pedagogia 
i Psicologia (des del 25 de març de 2010)
Dr. Daniel Babot Gaspà, director del Departament de Producció 
Animal
Dr. Vicente Medina Piles, director del Departament de Producció 
Vegetal i Ciència Forestal
Dr. Jaume Puy Llorens, director del Departament de Química (fins 
el 9 de març de 2010)
Dr. Magí Riba Viladot, director del Departament de Química (des 
del 10 de març de 2010)
Dr. Vicente Sanchis Almenar, director del Departament de Tecnolo-
gia dels Aliments (fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Paz Romero Fabregat, directora del Departament de Tecno-
logia dels Aliments (des del 10 de març de 2010)
Dr. Reinald Pamplona Gras, director del Departament de Medicina 
Experimental

President de la Junta de Personal Acadèmic
Dr. Enric Llurda Giménez

Presidenta del Comitè d’Empreses del PDI Laboral
Dra. Sílvia Miquel Fernández

President de la Junta de PAS Funcionari
Sra. Montse Miró Llobet

Presidenta Comitè d’Empresa PAS Laboral
Sra. Judith Pintó Subirada

Claustrals electes

Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent

Dra. Teresa Alsinet Bernadó, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial (fins el 31 de gener de 2010)
Dra. Maria Teresa Areces Piñol, Departament de Dret Privat
Dra. Teresa Armengol Rosines, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Alvaro Aunós Gómez, Departament de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal

Dr. Josep Balasch Solanes, Departament de Medi Ambient i Cièn-
cies del Sòl
Dra. Mercè Balcells Fluvià, Departament de Química
Dra. M. dels Àngels Balsells Bailón, Departament de Pedagogia i 
Psicologia
Dr. Javier Barragan Fernández, Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal
Dra. M. Carmen Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i So-
ciologia
Dr. Antoni Blanc Altemir, Departament de Dret Públic (fins el 9 de 
març de 2010)
Dr. Jacint Boix Torras, Departament de Medicina Experimental
Dra. Angela Bosch Serra, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl (des del 10 de març de 2010)
Dr. Victoriano Bretón Solo de Zaldívar, Departament d’Història de 
l’Art i Història Social (fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Manuela Bureu Ramos, Departament d’Anglès i Lingüística 
(fins el 1 de març de 2010)
Dr. Jesús Burgueño Rivero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Elisa Cabiscol Català, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques (des del 10 de març de 2010)
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
Dr. Francisco Javier Carrera Farran, Departament de Pedagogia i 
Psicologia
Dra. Núria Casado Gual, Departament d’Anglès i Lingüística
Dra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques 
Específiques
Dr. José Manuel Casanovas Seuma, Departament de Medicina
Dr. Joan Cecília Averós, Departament de Matemàtica
Dr. César Cierco Seira, Departament de Dret Públic
Dra. Dolors Ciutat Falcó, Departament de Medicina Experimental
Dr. Ramon Colell Brunet, Departament d’Infermeria
Dr. Joaquim Company Climent, Departament d’Història de l’Art i 
Història Social (des del 10 de març de 2010)
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, Departament Filologia Catalana i Co-
municació (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joan Costa Tura, Departament d’Hortofructicultura, Botànica 
i Jardineria
Dr. Josep M. Cots Caimons, Departament d’Anglès i Lingüística (des 
del 10 de març de 2010)
Dra. M. Àngels De la Torre Ruíz, Departament de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques
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Dr. Josep M. Domingo Clua, Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació (des del 10 de març de 2010)
Dr. Josep Domingo Daza, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Josep Esquerda Colell, Departament de Medicina Experimental
Dr. Joan Estany Illa, Departament de Producció Animal
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, Departament de Dret Públic
Dra. Rosario Fanlo Domínguez, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Roberto Fernández Díaz, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social
Dra. Gemma Filella Guiu, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Carles Florensa Tomàs, Departament de Dret Privat
Dr. José Juan Galcerán Nogués, Departament de Química
Dra. Anna M.Gené Duch, Departament de Didàctiques Específiques 
(des del 10 de març de 2010)
Dr. Francesc Giné de Solà, Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial
Dr. Antoni Granollers Santiveri, Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial
Dr. Enrique Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Manuel Ibáñez Plana, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dra. M. Carmen Iglesias Rodríguez, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dra. Antonieta Jarné Mòdol, Departament d’Història
Dra. Ana M. Jauset Berrocal, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Francisco Juárez Rubio, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Joan Julià Muné, Departament de Filologia Catalana i Comu-
nicació
Dra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Dr. Matías López López, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Dra. Rosa M. Martí Laborda, Departament de Medicina
Dr. Josep M. Martinell Gispert-Sauch, Departament de Dret Privat

Dr. Joan Masip Vilalta, Departament d’Enginyeria Agroforestal (des 
del 10 de març de 2010)
Dra. Loreta Medina Hernández, Departament de Medicina Expe-
rimental
Dra. Conxita Mir Curcó, Departament d’Història
Dr. Fidel Molina Luque, Departament de Geografia i Sociologia 
(fins el 10 de març de 2010)
Dr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Dra. M. Pilar Muñóz Odina, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dra. Montserrat Nòria Jové, Departament de Didàctiques Especifi-
ques (fins el 9 de març de 2010)
Dra. Marta Oliva Solé, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial (des de l’1 de febrer de 2010)
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic (des del 10 de 
març de 2010)
Dra. Rosa M.Poch Claret, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica (des del 10 de març de 2010)
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Departament de Medicina
Dra. Ramona Ribes Castells, Departament de Pedagogia i Psico-
logia
Dra. Concepció Roig Mateu, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial
Dra. Maria Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia d’Ali-
ments (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joaquim Ros Salvador, Departament de Ciències Mèdiques (fins 
el 9 de març de 2010)
Dr. Manuel Ruiz González, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dra. Núria Sala Martí, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Departament de Tecnologia d’Ali-
ments (des del 10 de març de 2010)
Dra. Àngels Santa Bañeres, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dr. Ramon Sistac Vicent, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
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Dra. Rosa M. Teira Esmatges, Departament de Medi Ambient i Ci-
ències del Sòl (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Fco. Javier Terrado Plabo, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Marc Tor Naudi, Departament de Producció Animal
Dra. Mercè Torres Grifó, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Francisco Tovar Blanco, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dra. Mª Gloria Vázquez García, Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Enric Vicedo Rius, Departament d’Història
Dr. Frederic Vilà Tornos, Departament d’Història de l’Art i Història 
Social
Dra. Montserrat Viladrich Grau, Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals.
Dr. Daniel Villalba Mata, Departament de Producció Animal
Vacant, Departament de Dret Públic
Vacant, Departament de Dret Privat
Vacant, Departament de Cirurgia
Vacant, Departament de Cirurgia
Vacant, Departament de Geografia i Sociologia

Resta de personal acadèmic 

Sr. Jorge Alcazar Montero, Departament Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Sra. Pilar Allende Monclus, Departament d’Infermeria (fins el 24 
de març de 2010)
Sr. Fernando Arnó García de la Barrera, Departament d’Història
Sr. Màrius Bernadó Tarragona, Departament d’Història de l’Art i 
Història Social
Sr. Javier Burrial Sancho, Departament Filologia Clássica, Francesa 
i Hispànica
Sra. M. Teresa Capell Capell, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Sr. Frederic Casals Martí, Departament de Producció Animal
Sr. Josep Conde Colom, Departament de Matemàtica
Sr. Josep Dalmases Mestre, Departament d’Hortofructicultura, Bo-
tànica i Jardineria
Sr. Marc Escribà Gelonch, Departament de Química
Sr. Alvaro Fernández Serrano, Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal
Sra. Àngels Fontanals Ribas, Departament d’Infermeria(des del 25 
de març de 2010)

Sra. Xènia Garrofé Ochoa, Departament de Medicina Experimental
Sr. Fernando Guirado Fernández, Departament d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial
Sr. Judith Herreros Danes, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Sra. Consolación Martínez García, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal
Sr. José Luis Navarro Sierra, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Pilar Quejido Molinero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Maria Salomé Ribes Amoros, Departament de Filologia Cata-
lana i Comunicació
Dr. Joan Roca Enrich, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial
Sr. Josep M. Rusiñol Ribes, Departament d’Economia Aplicada
Sr. Francisco Javier Sabi Marcano, Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Sr. Santiago Sales Rufi, Departament de Cirurgia
Sra. Maria Sequeros Astudillo Pombo, Departament de Didàctiques 
Específiques
Sr. Manuel Suárez Recio, Departament de Tecnologia d’Aliments
Sr. Joan Torres Puig-Gros, Departament d’Infermeria
Sr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques
Sra. Carme Zamorano Llena, Departament d’Anglès i Lingüística

Estudiantat

Sr. Albert Agraz Sánchez, Escola Politècnica Superior
Sr. Mario Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres
Sr. Rafael Arnal Miedes, Escola Politècnica Superior
Sra. Ingrid Barberà Panós, Escola Politècnica Superior (des del 15 
de gener de 2010)
Sra. Eva Boix Dalmau, Escola Politècnica Superior
Sr. Marc Bonjoch Valls, ETSEA
Sra. Anna Bros Font, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Arantxa Broto Martínez, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Ferran Buendia Selles, ETSEA
Sra. Núria Casañé Torra, Facultat de Lletres
Sra. Eva Casanovas Feliu, Facultat de Medicina
Sr. Josep Cases Barniol, Facultat de Ciències de l’Educació (des del 
15 de gener de 2010)
Sra. Nadir Castells Gené, Facultat de Lletres
Sr. Carlos Castillejo López, Facultat de Ciències de l’Educació



15Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2009/2010

Sra. Sara Claria Codina, Escola Universitària d’Infermeria
Sra. Gemma Codina Serra, ETSEA
Sra. Victoria Escartín Coll, ETSEA
Sr. Ferran Espasa Galcerán, Escola Politècnica Superior
Sr. Gerard Esquerda Ribera, Facultat de Ciències de l’EducacióSr. 
Xavier Farré Roca, ETSEA
Sra. Gemma Franch Reche, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. David Gracia Barcina, Faculta de Ciències de l’Educació (fins el 
14 de desembre de 2009)
Sr. Jaume Gelonch Roca, ETSEA
Sr. Arkaitz Gobantes Bernal, ETSEA
Sra. Patricia Gomariz Barios, Escola Politècnica Superior
Sra. Montserrat Gómez Aiguadé, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. David Gracia Barcina, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Helena Guillén Llop, Facultat de Lletres (fins el 13 de desembre 
de 2009)
Sra. Ainhoa Ibarrola Ezker, ETSEA
Sr. Jordi Jové Solé, Escola Universitària d’Infermeria
Sr. Aitor Lama Bonshoms, ETSEA
Sra. Mónica Llobera Farnell, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Miró Grioles, ETSEA
Sr. Oriol Miró Torán, Escola Politècnica Superior
Sr. Xavier Moreno Catalán, Facultat de Lletres
Sra. Clara Nierga Parra, ETSEA
Sr. Jose Papio Todà, ETSEA
Sr. Josep Pinyol Alberich, (fins el 13 de desembre de 2009)
Sr. Jaume Planes Sallan, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Eva Porqueres Bosch, Facultat de Medicina
Sr. Oriol Puy Subirada, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Maria Rodríguez Batista, Facultat de Medicina
Sra. Helena Rodríguez Tous, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior
Sr. Josep Sánchez Pascual, Facultat de Medicina
Sra. Natàlia Sans Solsona, Escola Politècnica Superior (fins el 14 
de gener de 2010)
Sra. Gemma Serra Larroy, Facultat de Medicina
Sr. Màrio Sirat Castillo, Facultat de Medicina
Sra. Marta Soler Echevarria, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Raúl Teba Villar, Facultat de Medicina
Sra. Maria Tornel Cerezo, Escola Universitària d’Infermeria
Sr. Jordi Trench Cardona, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Narcís Turull Peroy, Facultat de Lletres (des del 14 de desembre 
de 2009)

Sra. Glòria Vicens Esteve, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Ainhoa Zabaleta Pérez, ETSEA
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Lletres

Personal d’Administració i Serveis

PAS funcionari 

Sra. Lídia Benseny García
Sra. Montserrat Culleré Berges
Sra. Eva de la Torre Moscoso
Sra. Delia Estévez Mateu
Sr. Carles Giné Janer
Sr. Antonio González Aceituna
Sr. Francisco Hernández Soriano
Sra. Carme Mendoza Chacon
Sra. Teresa Parache Maurin
Sr. Josep Maria Romero Gómez
Sra. Esther Serra Barberà

PAS laboral

Sr. Albert Carabasa Giribet
Sr. Francesc Català Alòs
Sr. José Jaime Grau Morreres
Sr. David Manjon Porta 
Sra. Eva Martín Fuentes
Sr. Josep Ramon Mòdol Rates
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Sra. Encarnación Morales Espinosa
Sr. Xavier Juan Noguero Marín
Sra. Lidia Piedrafita Llorens
Sra. Montserrat Toldrà Sánchez Hermosilla
Sra. Remei Viladrich Giné

CONSELL DE GOVERN 

Membres del Consell de Govern

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas, Rector
Dra. Ana Maria Romero Burillo, Secretària general
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Membres elegits pel Claustre (40%)

Personal acadèmic

Sra. Pilar Allende Monclús, Escola Universitària d’Infermeria (fins 
el 25 de març de 2010)
Dra. Teresa Alsinet Bernadó, Escola Politècnica Superior (fins el 31 
de gener de 2010)
Dra. Teresa Areces Piñol, Faculta de Dret i Economia (des del 10 de 
març de 2010)
Dr. Antoni Blanc Altemir, Faculta de Dret i Economia (fins el 9 de 
març de 2010)
Dr. Carles Capdevila Marqués, Escola Politècnica Superior (des de 
l’1 de febrer de 2010)
Dra. Montserrat Casanovas Català, Facultat de Ciències de 
l’Educació
Dra. Loreta Medina Hernández, Facultat de Medicina
Sra. Pilar Quejido Molinero, Facultat de Ciències de l’Educació
Dra. Àngels Santa Bañeres, Facultat de Lletres
Dra. Mercè Torres Grifo, ETSEA
Vacant, Escola Universitària d’Infermeria

Estudiantat

Sr. Mario Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres
Sr. Marc Bonjoch Valls, ETSEA

Sra. Sara Clarià Codina, Escola Universitària d’Infermeria
Sra. Gemma Codina Serra, ETSEA
Sr. Oriol Puy Subirada, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Helena Rodríguez Tous, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Josep Sánchez Pascual, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Lletres

Personal d’administració i serveis

Sra. Eva Martín Fuentes, PAS laboral
Sr. David Manjon Porta, PAS laboral
Sra. Carme Mendoza Chacón, PAS funcionari
Sr. Josep M. Romero Gómez, PAS funcionari

Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)

Direccions de departament i institut

Dr. Daniel Babot Gaspà, Departament de Producció Animal
Dra. Anna Gené Duch, Departament de Didàctiques Específiques 
(fins el 9 de març de 2010)
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, Departament d’Economia Aplicada 
(des del 10 de març de 2010)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Departament d’Història (fins 
el 9 de març de 2010)
Dr. Miquel Llorca Marqués, Departament d’Enginyeria Agroforestal 
(fins el 9 de març de 2010)
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, Departament Medi Ambi-
ent i Ciències del Sòl
Dr. Josep Maria Miret Biosca, Departament de Matemàtica
Dr. Fidel Molina Luque, Departament de Geografia i Sociologia (des 
del 10 de març de 2010)
Dra. Montserrat Nòria Jové, Departament de Didàctiques Específi-
ques (des del 10 de març de 2010)
Dra. Carme Piñol Felis, Departament de Medicina
Dr. Jaume Puy Llorens, Departament de Química (fins el 9 de març 
de 2010)
Dra. Mercè Sala Ríos, Departament d’Economia Aplicada (fins el 9 
de març de 2010)
Dr. Francisco Solsona Tehas, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial (fins el 9 de març de 2010)
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Dr. Albert Sorribas Tello, Departament Ciències Mèdiques Bàsiques 
(fins el 9 de març de 2010)
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàs-
sica, Francesa i Hispànica (des del 10 de març de 2010)
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Departament de Dret Privat (fins el 9 de 
març de 2010)

Direccions de facultat o escola

Dr. Ferran Badia Pascual, director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Joan J. Busqueta Riu, degà de la Facultat de Lletres (des del 10 
de març de 2010)
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (des del 10 de març de 2010)
Dr. Pere Enciso Rodríguez, degà de la Facultat de Dret i Economia
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, directora de l’Escola Ubiver-
sitària d’Inferemeria
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, director de l’ETSEA (fins el 9 de març 
de 2010)
Dra. Imma Lorés Otzet, degana de la Falcultat de Lletres (fins el 9 
de març de 2010)
Dra. M. del Mar Moreno Moreno, degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació (fins el 9 de març de 2010)
Dr. Joan Ribera Calvet, degà de la Facultat de Medicina
Dra. Rosa M. Teira Esmatges, directora de l’ETSEA (des del 10 de 
març de 2010)

Membres designats pel rector (30%)

Dra. Isabel del Arco Bravo, vicerectora de Docència 
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Pere Solà Solé, vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació
Dra. Ana Pelacho Aja, vicerectora de Recerca
Dr. Joan Prat Corominas, vicerector de Qualitat i Planificació (fins 
el 26 de novembre de 2010)
Dr. Ramon Saladrigues Solé, vicerector de Qualitat i Planificació 
(des del 26 de novembre de 2010)
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, vicerector de Professorat

Dra. Carmen Figuerola Cabrol, vicerectora de Relacions Internaci-
onals i Cooperació
Dr. Xavier Gómez Arbonés, vicerector d’Estudiantat
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Coordinadora d’Economia 
Dra. Neus Vila Rubio, Institut de Ciències de l’Educació
Sra. Teresa Parache Maurin, PAS (fins el 22 d’abril de 2010)
Sra. Montserrat Comella Roige, PAS (des del 23 d’abril de 2010)
Sr. Mario Sirat Castillo, Estudiant de la Facultat de Medicina (fins 
el 27 d’octubre de 2009)
Sra. Maria Rodríguez Batista, Estudiant de la Facultat de Medicina 
(des del 28 de octubre de 2009)
Sra. Maria Tornel Cerezo, Estudiant de l’EUI
Sr. Albert Agraz Sánchez, Estudiant de l’EPS
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Estudiant de l’EPS

Membres designats pel Consell Social

Sr. Ramon Companys Sanfeliu
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Carmel Mòdol i Bressolí

JUNTA CONSULTIVA

Rector
Dr Joan Viñas Salas

Secretària general
Dra. Ana M. Romero Burillo

20 membres del Personal Acadèmic permanent nomenats pel 
Consell de Govern
Dr. Ramon Albages García, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ferran Badia Pascual, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Joan Busqueta Riu, Departament d’Història
Dr. Ramon Canela Garayoa, vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica



18 Òrgans de govern i representació

Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Roberto Fernández Díaz, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Departament d’Història
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal
Sra. Carme Nuin Orrio, directora de l’EU d’Infermeria
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas, vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Ignasi Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Departament de Dret Privat

Antics rectors
Dr. Jaume Porta Casanellas

CONSELL SOCIAL 

President
Sr. Ramon Roca i Enrich

Vocals

Representants de la societat catalana

Consell Executiu
Sr. Ramon Alsina i Cornellana
Sra. Sílvia Falip i Toló

Parlament de Catalunya
Sr. Xavier Maurel i Castro

Sr. Josesp Varela i Serra (fins el 15 d’octubre de 2009)
Sr. Ramon Companys i Sanfeliu (des del 15 d’octubre de 2009)

Organitzacions sindicals
Sr. Jaume Sellés i Santiveri (CCOO)
Sra. Rosa Palau i Teixidó (UGT)

Organitzacions empresarials
Sra. Rosa Eritja i Casadellà (Foment del Treball de Catalunya)
Sra. M. Teresa Vallés i Queralt (PIMEC)

Ens locals
Sr. Ricard Pons i Picó

Antic alumne
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí

Representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats
Dr. Joan Viñas i Salas (rector)
Dra. Anna Maria Romero i Burillo (secretària general)
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé (gerent)

Personal docent i investigador
Dr. Ferran Badia i Pascual

Estudiantat
Sr. Mario Sirat Castillo (fins el 29 d’octubre de 2009)
Sra. Maria Rodríguez Batista (pendent de prendre possessió)

Personal d’administració i serveis
Sra. Carme Mendoza i Chacón

SINDICATURA DE GREUGES

Els expedients atesos per la Sindicatura de Greuges durant el curs 
2009/2010 han estat 8, per bé que no tots han acabat amb una 
resolució de recomanació expressa.
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Homes 
sense resolució

Homes
amb resolució

Dones 
sense resolució

Dones
amb resolució

Professorat 1 2
Estudiantat 1 1 1 1
PAS 2

Les queixes que han generat resposta explícita per part del síndic 
han estat els següents:

per haver-se denegat el permís per atendre persona tutelada.

per no permetre l’assistència a cursos, ja que havia exhaurit 
els dies amb un programa AGAUR.

reclama el per què se li exigeix fer un màster en lloc del CAP 
per exercir de professor.

estudiant aliè a la UdL demana poder fer ús de les instal-
lacions de l’aulari del Campus de Cappont.

1. Denegació de permís d’assumptes personals:

La personal interessada es va veure afectada en no haver-se-li 
atorgat com a dies d’assumptes personals l’atenció que va haver 
de fer per la defunció de un familiar del que, malgrat no ser de 
segon grau, n’era la tutora legal.

2. Per no poder assistir als cursos programats per al PAS:

La persona afectada diu que l’estada de la beca de l’AGAUR l’havia 
fet durant l’any 2009, però que la convocatòria era del 2008, mo-
tiu pel qual creia que el 2009 tenia dret als cursos programats per 
a la formació del PAS a la UdL.

3. No està d’acord amb haver de fer un màster per poder exercir de 
professor de secundària:

La persona interessada diu que quan va començar els estudis no-
més calia fer els cursos per obtenir el CAP i ara se li exigeix fer un 
màster d’acord amb la normativa de l’EEES.

Els temes que no han estat motiu de resolució expressa són del 
temes següents:

Professorat aliè a la UdL té dificultats amb el drets d’autora 
d’un projecte.

Una becària que creu que compleix amb un horari més extens 
que els seus companys.

Un estudiant es queixa, des d’una universitat espanyola, pel 
tracte rebut, en el seu dia, a la UdL.

Possibilitat de fer la lectura de la tesi doctoral d’una persona 
que havia mort d’accident quan ja tenia la tesi presentada.

Professorat que es queixa pel tracte que rep dels seus com-
panys.

El síndic ha participat de les trobades que s’organitzen anualment:

Els síndics de la Xarxa Vives es reuneixen cada any durant el mes 
de juliol: el 2009, a la Universitat de València, on es va tractar, com 
a tema preferent, els problemes acadèmics que planteja el procés 
de Bolonya. En aquesta trobada també hi va participar el personal 
de suport administratiu.

L’octubre del 2009, va tenir lloc a la Universidad de Zaragoza el XII 
Encuentro Estatal de Defensores Universitarios sota el tema “Am-
pliando horizontes de derechos”. El síndic va participar en la mesa 
de treball “Conciliació de la vida acadèmica, laboral i familiar”.

També, al febrer del 2010, va tenir lloc una reunió dels síndics de 
les universitats catalanes a la UPC, on es van presentar els ele-
ments principals de les activitats de les diverses sindicatures, el 
funcionament de les xarxes de defensors/síndics: CEDU, Lluís Vives 
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i universitats catalanes i la normativa sobre l’acreditació del conei-
xement del català per part dels professors del sistema universitari 
de Catalunya.

Aquesta és la síntesi de les actuacions de la Sindicatura de Greu-
ges durant aquest període. La Memòria de l’any 2009 es presenta-
rà en el proper Claustre i es publicarà posteriorment.

Totes les memòries i la legislació de la Sindicatura de Greuges es 
poden consultar a http://www.udl.cat/organs/sindic.html.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat (CEUdL) és el màxim 
òrgan de representació del personal discent de la UdL. Hi ha un 
Consell de l’Estudiantat General, i hi ha consells de l’estudiantat 
en cada centre docent, que són el màxim òrgan de representació 
d’aquest col·lectiu en els respectius centres.

El Consell de l’Estudiantat és un òrgan de la universitat, que per les 
seves característiques, es veu contínuament afectat per la renova-
ció dels seus membres i que, per tant, està sotmès a cicles de major 
i menor participació. En el període 2009/2010, tot i els problemes 
de participació que hi ha hagut, s’han realitzat moltes tasques en 
diferents àmbits.

Un dels temes principals que s’ha treballat en aquest curs acadè-
mic ha estat l’anàlisi de la implantació dels graus, per tal que els 
problemes que els estudiants s’han trobat enguany no es repetei-
xin el proper curs.

Un altre àmbit en què el CEUdL ha treballat és en la cooperació 
internacional, ja que el consell ha organitzat conjuntament amb 
la OCiS i AECS un concert solidari per recaptar fons i enviar-los a 
Haití. Valorem molt positivament la implicació en l’acte de més de 
100 persones voluntàries, la majoria de les quals de l’estudiantat, 
així com la col·laboració que s’ha fet des d’alguns serveis de la 
UdL. També volem destacar l’esforç dels diversos grups musicals i 
culturals que de manera totalment desinteressada ens van oferir 
les seves actuacions. La quantitat de diners que es va recaptar de 
la venda de begudes, entrepans i aportacions voluntàries va ser de 

3.161,31€ que es van ingressar al Fons Solidari del Comitè d’Emer-
gència i Acció Humanitària de Lleida.

Un altre dels projectes en els que el CEUdL ha treballat aquest curs és 
en la difusió dels serveis que ofereix, dels actes que es realitzen pels 
estudiants i de la informació interessant que la universitat envia. Per 
millorar aquesta difusió es va crear un espai al Campus Virtual ano-
menat “ara, tu tries! L’espai de l’estudiantat” i una pàgina Facebook.

Pel que fa a les tasques habituals que tradicionalment desenvolu-
pa el Consell de l’Estudiantat, cal destacar:

La representació dels estudiants i les estudiantes en els dife-
rents òrgans de govern de la universitat.

El plantejament de projectes per a millorar qualsevol aspecte 
relacionat amb els estudiants i les estudiantes de la universitat.

La representació dels estudiants de la UdL en el Consell Inte-
runiversitari de Catalunya.

L’organització de la 14a Festa Major de l’estudiantat, enguany 
es va celebrar el 22 d’abril, i va contar amb actuacions, musi-
cals, castelleres, curtmetratges, gimcana, esports, bicicletada 
i dinar popular.

L’atenció de consultes personals, telefòniques i per correu 
electrònic.

El servei d’enquadernació.

El servei d’allotjament universitari.

El servei “vaig i vinc” per promocionar que els estudiants 
comparteixin cotxe.

La coordinació i l’ajut als consells de l’estudiantat propis de 
cada centre.

Entre les línies de treball que el CEUdL ha engegat aquest any, desta-
ca la reforma del Reglament de Règim Intern del CEUdL, l’elaboració 
d’un “hanover” per facilitar la renovació de càrrecs (manual per trans-
metre els consells pràctics pels nous equips de govern del CEUdL), 
l’elaboració d’un butlletí dels estudiants, l’actualització la pàgina web 
i el manteniment dels serveis que s’oferten permanentment.
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Degana: Dra. M. Mar Moreno i Moreno (fins el 9 de març de 2010)
Degana: Dra. Maria-Pau Cornadó Teixidó (des del 10 de març de 2010)
Avinguda de l’estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 01
Fax 34 973 70 65 02
deganat@fce.udl.cat

Activitats generals

Lliurament d’Orles

20-05-2010, amb motiu de la Graduació de la XVI Promoció 
d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació Social, de la 
VII Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la XIV Promo-
ció de la Llicenciatura de Psicopedagogia.

Conferències

Títol: Treballar amb persones a la societat del coneixement
Conferenciant: Manuel Aguilar Hendrikson
Data: 05/10/2009

Cicle de conferències per a la introducció de la perspectiva de gène-
re a la Facultat de Ciències de l’Educació. 6 Conferències-col·loqui:
Títol: Educació i transmissió dels gèneres: Estem d’acord amb les 
conseqüències?
Conferenciant: Dra. Marina Subirats
Data: 3 de desembre de 2009
Títol: ¿Es la lengua una enemiga o una aliada para la igualdad entre 
mujeres y varones?
Conferenciant: Dra. M. Angeles Calero
Data: 11 de febrer de 2010

Títol: Les desigualtats de gènere en el mercat de treball en les socie-
tats del benestar
Conferenciant: Dra. Teresa Torns
Data: 25 de febrer de 2010

Títol: Rasgos patriarcales de los discursos filosóficos
Conferenciant: Dra. Celia Amoros
Data: 25 de març de 2010

Títol: Mitjans i violència de gènere: Catalitzadors o elements de pre-
venció
Conferenciant: Dra. Iolanda Tortajada
Data: 15 d’abril de 2010

Títol: It’s only entertainment? Children’s cinema, Hollywood and gen-
der performativity
Conferenciant: Dra. Josie Dolan
Data: 13 de maig de 2010

Jornades

Títol: VIII Jornades Maria Rúbies “Viure i educar en el temps”
Dates: 13 i 14 de novembre de 2009

Títol: Títol: Jornada Internacional de plurilingüisme i didàctica de 
la llengua
Data: 10/03/2010

Seminaris teoricopràctics en el marc de l’EEES:
Títol: Necessitats educatives i treball reconduït amb cavalls
Conferenciant: Belén Franquet Montufo
Data: 23/11/2009

Títol: Projecte risc zero
Conferenciant: Anna Rafel Campas
Data: 23/11/2009

Títol: Educació d’adults: de la teoria a la pràctica
Conferenciant: Visitación Martínez Samplon
Data: 01/12/2009

Títol: Assaig i concert amb banda simfònica
Conferenciant: Amadeu Urrea
Data: 14/12/2009

Títol: Stimulating Oral Expression in the Primary classroom
Conferenciant: Jennifer England
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Data: 26/01/2010

Títol: Llengua i docència: companyes de camí
Conferenciant: Antonieta Aldabó Remi
Data: 28/01/2010

Títol: Heterogeneïtat cultural, lingüística i aprenentatge
Conferenciant: Jordi Domingo Vidal Malagarriga i Lola Vicens Ba-
laguero
Data: 19 d’abril de 2010

Títol: Ensenyar i aprendre ciències per projectes
Conferenciant: Esperança Esteve Quer
Data: 04/05/2010

Títol: Pedagogia Walforf
Conferenciant: Núria Casas Caritg
Data: 18/05/2010

Activitats Culturals

I Cicle de cinema: Cultures en diàleg
- 19 de novembre. Títol: East is East. Moderadora: Júlia Remon
- 26 de novembre. Títol: Las cartas de Alou. Moderador: Fidel 

Molina
- 3 de desembre. Títol: Flores de otro mundo. Moderadora: 

Conxita Vendrell
Tocs de Nadal

- 14 de desembre de 2009. Concert de nadales a càrrec de la 
Banda Municipal de Lleida i els alumnes de 2n d’Educació 
Musical

- 15 de desembre de 2009. Nadales a càrrec dels alumnes de 
2n d’Educació Musical

- 17 de desembre de 2009. Nadales a càrrec dels alumnes de 
2n d’Educació Musical

Diada de Sant Jordi: 22 d’abril de 2010. Lectura de poemes 
musicats amb motiu del centenari del poeta lleidatà Màrius 
Torres i acte de lliurament dels premis:

VI Concurs de Fotografia Vida al Campus

XXII Premi Literari Sant Jordi

Altres Activitats

Setmana informativa, del 7 al 10 de setembre de 2009, per als 
estudiants de primer curs de la Facultat:

- Benvinguda pels coordinadors de titulació
- Presentació del Pla d’Acció Tutorial (PAT)
- Presentació del Servei de Biblioteca
- Presentació de SAKAI
- Presentació dels Serveis de la UdL
- Informació sobre l’EEES
- Proves de nivell d’anglès
- Elaboració de Treballs acadèmics

9 de setembre de 2009. Benvinguda als estudiants de mobili-
tat de primer semestre

29 d’octubre de 2009. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Gestió del Temps” a càrrec d’Anna Soldevila

1 de desembre de 2009. Col·laboració amb el Centre d’Art la 
Panera en el Projecte Zona Baixa: Javier Peñafiel presenta 
l’obra “Familia plural vigilante” (2005)

- Presentació de l’autor i conversa amb estudiants: 1de de-
sembre

- Exposició: de l’1 de desembre de 2009 al 12 de març de 
2010

3 de desembre de 2009. Sessió informativa de mobilitat adre-
çada a tots els estudiants de la Facultat

10 de desembre de 2009. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Com treballar en grup”, a càrrec de Pilar Quejido

Del 14 al 18 de desembre de 2009. Jordi Jové ve a fer l’obra: 
“Vuit Rostres i un paisatge”

Gener 2010. Exposició de Lluc Flotats “Recreacions”

26 de gener de 2010. Benvinguda als estudiants de mobilitat 
del segon semestre

3 de març de 2010. Exposició i xerrada sobre l’obra “Vuit ros-
tres i un paisatge”
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10 de març de 2010. Col·laboració amb la Banda Municipal 
de Lleida en l’Audició per a escolars titulada “Com sonen els 
contes”

19 de març de 2010. Col·laboració amb l’Associació Síndrome 
de Down, el Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Lleida i l’Obra Social “La Caixa”en la V 
Jornada Down Lleida “Com afavorir la inclusió de les persones 
amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual en els 
nostres centres educatius”

20 d’abril de 2010. Col·laboració amb el Centre d’Art la Panera 
en el Projecte Zona Baixa: Javier Codesal presenta l’obra “Lec-
tura de Ibn Quzman”

- Presentació de l’autor i conversa amb estudiants: 20 d’abril 
de 2010

- Exposició: del 24 de març de 2010 al 31 de maig de 2010

8, 15 i 29 d’abril de 2010. Activitats d’orientació per la Post-
graduació

29 d’abril de 2010. Col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili, la U. Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic en 
la V Jornada Interuniversitària d’Estudiants d’Educació Espe-
cial: “Fer de mestre en un context plural”

29 d’abril de 2010. Col·laboració amb el Centre Unesco de Ca-
talunya en la Taula rodona “Educació en zones de conflicte, 
el cas de Gaza”

26, 27 i 28 de maig de 2010. Col·laboració en el 3r Seminari 
de Pràctiques a la Facultat de Ciències de l’Educació: “El pràc-
ticum integrat a les noves titulacions de grau”

Facultat de Dret i Economia

Degà: Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel.34 973 70 32 00
Fax 34 973 70 31 01
deganat@fde.udl.cat

Actes Acadèmics

Assistència del degà a la inauguració del Curs Acadèmic 2009-
2010.
Assistència del degà a l’acte d’investidura com a Doctora Honoris 
Causa de la Sra. Maria del Mar Bonet el dia 28 d’octubre de 2009.
Solemne acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de la XXXVIII 
Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Dret, la XXI Promoció 
d’alumnes de la Diplomatura en Ciències Empresarials, la XIV Pro-
moció d’alumnes de la Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses i la VI Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Ci-
ències del Treball, apadrinades pel senyor Antoni Serra Ramoneda, 
catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. L’acte va tenir lloc el dia 13 de maig de 2010 a la Sala 
Ricard Vinyes de la Llotja de Lleida.

Activitats d’orientació i informació a l’estudiantat de la FDE 
i futurs alumnes

Actitivats adreçades a l’alumnat de la FDE

Setmana d’acollida als alumnes de primer curs del Grau en 
Dret i ADE (7,8,9 i 19 de setembre de 2010)

Primera trobada presencial de cada tutor/ra amb el seu grup 
d’alumnes (7 de setembre de 2009)

Taller sobre redacció de treballs adreçat a l’alumnat del Grau 
en ADE- Grup matí (18 de febrer de 2010)

Taller sobre redacció de treballs adreçat als alumnes del Grau 
en ADE- Grup tarda (18 de febrer de 2010)

Taller sobre redacció de treballs adreçat als alumnes del Grau 
en Dret (25 de febrer de 2010)

Trobada personalitzada de cada alumne amb el seu tutor/ra 
(abril de 2010)

Jornades d’Orientació Professional (29 d’abril de 2010)

Conscients de la inquietud que genera en l’alumnat dels dar-
rers cursos el seu futur laboral, la Facultat de Dret i Econo-
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mia ha organitzat les Jornades d’Orientació Professional amb 
l’objectiu de proporcionar una orientació sobre les possibili-
tats de continuar la seva formació a la UdL, així com les di-
verses realitats professionals, característiques del mercat de 
treball i oportunitats de desenvolupament professional fruit 
dels coneixements i competències adquirides durant la rea-
lització dels estudis corresponents a la Llicenciatura en Dret, 
Diplomatura en Ciències Empresarials i Llicenciatura en ADE

Activitats per als futurs alumnes

Participació en xerrades informatives als IES

27 de gener de 2010. Participació a les Jornades d’Orientació 
Universitària i Professional del Col·legi Episcopal de Lleida

3 de febrer de 2010. Participació a la XXV Jornada d’Orienta-
ció Universitària i Professional a l’IES Manuel de Pedrolo de 
Tàrrega

4 de febrer de 2010. Participació a les Sessions d’Orientació 
de l’IES Torre Vicens, Manuel de Montsuar i Josep Lladanosa

Participació a les Sessions d’Orientació de l’IES Màrius Torres

Participació en altres activitats organitzades per la UdL

19 de febrer de 2010. Participació en les XVII Jornades de 
Campus Obert de la UdL, adreçades tant a l’estudiantat de 
batxillerat com als dels CFGS, així com al professorat de se-
cundària que acompanya a l‘alumnat

6 de març de 2010. Participació en la VI Jornada de Campus 
Oberts per a famílies, adreçada als pares i mares de l’estu-
diantat de batxillerat i cicles formatius de grau superior de 
Lleida i comarques

21 d’abril de 2010. Participació en la Quinzena de Presentació 
de l’Oferta Docent de la FDE als futurs alumnes universitaris: 
estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de grau supe-
rior, així com al professorat, als pares i mares, a les AMPA i en 
general, a tothom que hi estigui interessat

Activitats de l’estudiant de la FDE

10 de novembre de 2009. Participació dels alumnes de la FDE 
en el programa 59 segons presentat per Cristina Puig en els 
estudis de Televisió Espanyola a Sant Cugat.

3 de març de 2010. Anna Codina, alumna de Ciències del 
Treball, guanya el concurs de carpetes de la UdL per al curs 
acadèmic 2010-2011, amb la seva proposta Lletres, colors, 
vitralls.

26-30 d’abril de 2010. Participació dels alumnes de la FDE en 
la VI Edició de la Lliga de debat de la Xarxa Vives. L’equip de 
la UdL format per Manel Hervàs, Arnau Galceran, Anna Sant-
martí i Josep Capell, estudiants de 3r i 4t de la Llicenciatura 
en Dret es va classificar en segona posició.

Durant la segona setmana de juliol de 2010 (del 12 al 16), el 
Parlament de Catalunya portarà a terme l’activitat “El Parla-
ment Universitari”. Aquesta activitat és una simulació de les 
tasques que habitualment fan els parlamentaris i una manera 
de conèixer en profunditat la tasca del Parlament. Aquest any 
la proposició de Llei tractarà sobre les vegueries i participaran 
alumnes de quart curs de la Llicenciatura en Dret següents: 
Meritxell Canyada Inglès, Nerea Carnicé Calderón, Maria Ele-
na Huguet Casanovas, Anna Maria Guembe Elias, Carme Ai-
xalà Blanch i Guillermo Llop Vallvé.

Convenis i altres

Des de maig de 2009, la FDE és membre de la Comissió Gesto-
ra dels actes de celebració del 50è aniversari de la Compilació 
del dret civil de Catalunya, que està integrada per represen-
tants de les principals institucions jurídiques del país, amb la 
finalitat d’organitzar i programar els actes que es portaran a 
terme durant l’any 2010.

19 d’abril de 2010. Conveni signat pel rector de la UdL, Joan 
Viñas, i el president del CIJELL (Club d’Inversió de Joves Es-
tudiants de Lleida), Albert Esteve. Aquest conveni permetrà 
que els membres de la societat puguin disposar de l’Aula de 
Finances de la Facultat, d’una bústia perquè puguin fixar el 



27Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2009/2010

seu domicili social i fiscal i d’un domini dins la web instituci-
onal. Per la seva part, el CIJELL organitzarà un seminari anual 
relacionat amb les finances per a l’alumnat.

14 de maig de 2010. Conveni marc de col·laboració firmat pel 
rector de la UdL, Joan Viñas, i el president del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya (CEC), Joan B. Casas. Aquest conveni 
permet a l’’alumnat de la UdL tenir accés gratuït a la Jornada 
dels Economistes que se celebra cada any.

Jornades, Conferencies i presentacions de Llibres a la FDE

26 i 27 d’octubre de 2009. XX Jornades Jurídiques: Justícia 
Transicional i la Justícia Penal Internacional, organitzades pel 
Departament de Dret Públic.

19 de novembre de 2009. Presentació del llibre: Les dones al 
món rural a Catalunya dels autors Dra. Maria José Puyalto 
Franco i Dr. Antonio Colom Gorgues.

10 de febrer de 2010. Presentació del llibre El desenvolupa-
ment del Dret Civil Català: l’elaboració del Codi Civil de Ca-
talunya, coordinat per la Dra. Neus Cortada Cortijo.

25 de febrer de 2010. XXI Jornades Universitat Empresa: Im-
migració, Treball i Territori. En el marc d’aquestes jornades es 
va presentar el llibre La contractació en origen a Catalunya, 
dels autors Dr. Rafael Allepuz, Dra. Mercè Sala, Dra. Mariona 
Farré i Dra. Teresa Torres.

9 d’abril de 2010. Conferència “La actualización de los de-
rechos civiles autonómicos. El ejemplo gallego”, a càrrec del 
Dr. Domingo Bello Janeiro (dins dels actes de celebració del 
50è aniversari de la Compilació del dret civil de Catalunya 
organitzades per la Comissió Gestora de la qual es membre 
la FDE).

14 d’abril de 2010. Conferència a càrrec del Dr. Carles J. Ma-
luquer de Motes, amb la participació del Dr. Lluís Puig Ferriol 
(dins dels actes de celebració del 50è aniversari de la Compi-
lació del dret civil de Catalunya i organitzades per la Comissió 
Gestora de la qual es membre la FDE)

6 de maig de 2010. Taula rodona: “Jutjar els crims del fran-
quisme: la història, la justícia, la política i les víctimes”, amb la 
participació de Josep Maria Mena, exfiscal en cap del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Dr. Josep Maria Tamarit, 
catedràtic de Dret Penal i Joan Sagués, historiador

Assistència i participació de la FDE a jornades, 
congressos, conferències i altres actes externs

17-18 setembre 2009. Assistència de la vicedegana-cap d’es-
tudis de la Llicenciatura en Dret al III Congreso Nacional de 
Innovación Docente en Ciencias Jurídicas celebrat a la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Sevilla amb el títol: Innovaci-
ón y Calidad en la Docencia del Derecho

6 d’octubre 2009. Participació del degà en la Jornada “Com 
finançaré el meu projecte. Crear Empresa en el Món Rural”, 
organitzada per la Fundació Món Rural

8 d’octubre de 2009. Assistència de la secretària acadèmica 
a la inauguració de les Pràctiques d’Iniciació a la Professió 
d’advocat del curs 2009/2010. Lliçó inaugural a càrrec de 
Carlos Carnicer, president del Consejo General de la Abogacía 
Española

27 d’octubre de 2009. Assistència del degà a la inauguració 
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

18 de novembre de 2009. Assistència del degà a la 3a Sessió 
dels esmorzars de competitivitat amb el tema: “La Qualitat 
de l’ocupació: repte capital del nou cicle econòmic”. Celebrat 
a Barcelona

5 de febrer de 2010. Assistència del degà i el vicedega-cap 
d’estudis de la Diplomatura en Ciències Empresarials, Llicen-
ciatura en ADE i Llicenciatura en Ciències del Treball a les VI 
Jornadas sobre Docencia de Economia Aplicada celebrades a 
Madrid, amb el títol: “El nuevo posgrado en el marco del Es-
pacio Europeo de Educación Superior”.
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18 de febrer de 2010. Assistència de la secretària acadèmica 
de la FDE a la XVII Conferencia de Decanos y Decanas cele-
brada a València.

21 d’abril de 2010. Assistència a la Conferència “L’impuls polí-
tic de la compilació”, a càrrec del Sr. Juan José López Burniol i 
organitzada pel Col·legi de Notaris de Catalunya, que va tenir 
lloc a l’edifici de La Llotja (dins dels actes de celebració del 50è 
aniversari de la Compilació del dret civil de Catalunya).

3-4 de maig de 2010. Participació de la vicedegana-cap d’es-
tudis de l’ensenyament en Dret en la Comissió Avaluadora de 
la matrícula d’accés de majors de 40 anys amb experiència 
laboral o professional.

4 de maig de 2010. Participació del degà en la Conferencia 
Española de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE), ce-
lebrada a València.

2 de juny de 2010. Participació del coordinador del Grau d’Ad-
ministració i Direcció d’Empreses en la sessió de treball de 
totes les universitats i centres adscrits al projecte de la Xarxa 
d’Universitats Emprenedores promogut per la Direcció Gene-
ral d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Depar-
tament de Treball.

Assistència a la presentació del Pla de Treball 2009-2010, en 
el marc de col·laboració entre els departaments de Vicepresi-
dència i Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’advocats 
de Catalunya per fomentar el català en el sector de l’advo-
cacia.

Assistència a diverses reunions amb representants de la res-
ta d’universitats catalanes per tal de consensuar una posició 
comuna en relació al Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las profe-
siones de abogado y procurador de los tribunales.

Assistència a una reunió al Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada (CEJFE), juntament amb representants 
d’altres universitats catalanes i dels col·legis d’advocats de 
Catalunya, per tal de consensuar un document unitari d’al·-
legacions al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales.

Accions formatives del PDI i Innovació Docent

Projecte 2009MQD 00231: Aplicació de noves metodologies 
docents a la planificació i al desenvolupament de les matèries 
dels graus en ADE i Dret. Investigador principal: Dr. Rafael 
Allepuz Capdevila

Assessorament en la planificació docent del curs 2010-2011, 
als títols de grau en Dret i ADE U0477. Formador Xavier Carrera

Facultat de Lletres

Degana: Dra. Imma Lorés i Otzet (fins el 9 de març de 2010)
Degà: Dr. Joan J. Busqueta i Riu (des del 10 de març de 2010)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 50
Fax 34 973 70 20 37
deganat@lletres.udl.cat
htpp://www.lletres.udl.cat

Dades d’activitats amb la participació del deganat

Interacció Secundaria – Universitat

Ensenyaments secundari i universitari: Interacció en l’àmbit de les 
Lletres

Jornades

“La enseñanza de la lengua y la literatura castellanas”, 27 i 28 
de novembre de 2009

Conferència “El sueño y la soltura: un ensayo de onirología 
literaria”. A càrrec del professor Julián Acebrón (Dept. Filcef)

“Programa d’intercanvis docents-discents i d’obertura pro-
fessional en el món de l’Historia de l’Art”. Organitzat per l’ICE, 
amb la coordinació dels professors del Departament d’His-
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tòria de l’Art i Història Social de la Facultat de Lletres, Ximo 
Company, Frederic Vilà, Elena López i Esther Solé

Seminari de Geografia Local. Organitzat per l’Institut de Cièn-
cies de l’Educació i el Departament de Geografia i Sociologia

Conferències: Conferències impartides pel professorat de 
l’àmbit d’Hispàniques al voltant de les lectures obligatòries 
de llengua i literatura castellana de la selectivitat..Aquestes 
conferències van adreçades a l’estudiantat de batxillerat:

“La Poesia de G. A. Bécquer“: a càrrec del professor Pere Ro-
vira (Dept. Filcef), 17 de febrer de 2010 “El teatro de Enrique 
Jardiel Poncela y Miguel Mihura”, a càrrec del professor Josep 
M. Sala Valldaura (Dept. Filcef), 14 d’abril de 2010

Visites concertades dels IES a la Facultat de Lletres. Durant 
tot el curs acadèmic: durant tot el curs, instituts de tota la 
província han vingut a conèixer la Facultat de Lletres: Els seus 
estudis, el seu edifici, el plató de televisió, la biblioteca

“XXV Jornada d’Orientació Universitària i Professional”: Par-
ticipació del professorat de la Facultat de Lletres:

- En la Sessió Mitjans de Comunicació i Publicitat (professor 
Joaquim Capdevila) i

- En la sessió Ciències Socials i Documentació (professor An-
toni Jové i professor Joan Ganau)

- En la sessió d’Estudis Filològics (professor Julián Acebrón i 
professor Enric Llurda)

Conferències

Conferència inaugural de la VI Jornada sobre literatura i ense-
nyament: Les obres clàssiques i la seva didàctica, a càrrec de 
Pere Ballart (professor de la UAB)

“Dones i democràcia: nous moviments per una societat“: a 
càrrec d’Antonieta Jarné (professora d’Història de la UdL), en 
motiu del Dia de la Dona Treballadora, 8 de març de 2010

“Modernització i nacionalització cultural a la Mallorca d’en-
tre els segles XIX i XX”: a càrrec de Damià Pons (Universitat 
de les Illes Balears), organitzada pel Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació i pel Departament d’Història, 25 de 
març de 2010

“Jaume Vives i la renovació de la Història”: a càrrec de Manuel 
Lladonosa (catedràtic d’Història Contemporània de la UdL), 12 
de març

“Estudis de postgrau i sortides professionals en arxius i gestió 
de documentació”: a càrrec del Sr. Ramon Alberch, sotsdirec-
tor general d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de 
Catalunya, 5 de maig de 2010

Seminaris i Jornades

Setmana d’acollida dels alumnes de primer curs de la Facultat 
de Lletres: del 7 al 9 de setembre de 2009

Homenatge al professor Manuel Cerezo. organitzat pel De-
partament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica,17 de 
novembre de 2010

Col·loqui Internacional “Crisi a l’Edat Mitjana: models, explica-
cions i representacions”, a càrrec de Jaume Barrull (vicerector 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL), Ma-
nel Lladonosa (Departament d’Història de la UdL) i Flocel Sa-
baté (Departament d’Història de la UdL), 11 de febrer de 2010

VII Setmana de comunicació audiovisual, organitzada pels 
professors Jaume Cabré i Marcel·la Andreu del Departament 
de Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual, del 22 al 25 
de març de 2010

Acte institucional de la VII Setmana de comunicació audiovi-
sual, amb la participació del músic Jordi Savall, amb la lliçó “El 
poder de la música”, 24 de març de 2010

XVII Jornada de Campus Oberts “Coneix la UdL”. Facultat de 
Lletres. Adreçada als estudiants del darrer curs d’ensenya-
ment secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent: 
Alumnat de Batxillerat i de CFGS, així com al professorat de 
secundària que acompanya a l‘alumnat, 18 de febrer de 2010
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VI Jornada de Campus Oberts per a pares i mares. Facultat de 
Lletres. Adreçada als pares i mares d’estudiants de Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Superior de Lleida i comarques, i de 
la Franja de Ponent, 6 de març de 2010

V Curs Internacional d’Arqueologia Medieval, a càrrec de Joan 
Busqueta (degà de la Facultat de Lletres de la UdL), Joan Ló-
pez (director del Departament d’Història de la UdL) i Flocel 
Sabaté (director del curs), 11 de març de 2010

Jornada: I després, què? Jornada de sortides professionals, 
organitzada per la Facultat de Lletres

VII curs d’Història del Pensament Polític Catalanista Contem-
porani., del 3 al 14 d’abril de 2010, organitzat pel Departament 
d’Història i Òmnium Cultural. El catalanisme com a projecte, 
lliçó inaugural a càrrec de Vicent Sanchís (periodista)

Presentació de l’Institut de Recerca en Identitats i Societat 
(IRIS), 15 d’abril de 2010, a càrrec de Joan Viñas (rector), Joan 
J. Busqueta (degà de la Facultat de Lletres) i Flocel Sabaté, 
professor del departament d’Història i director de l’IRIS

Jornades sobre Turisme Cultural i Patrimoni, 21 i 28 d’abril de 
2010, coordinades pels professors Joan Ganau (Departament 
Geografia i Sociologia) i Imma Lorés (Departament d’Història 
de l’Art i Història Social)

Jornada dins de la quinzena de presentació de l’Oferta Docent 
de la Facultat de Lletres per a nous alumnes universitaris, 27 
d’abril de 2010, adreçada a l’estudiantat de Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior, professorat, pares i mares, AMPA 
i públic interessat

DALart Day, organitzat pel Departament d’anglès i lingüística, 
12 maig 2010

Presentació acadèmica del Centre de Valorització i Dinamit-
zació del Patrimoni Cultural, 13 de maig de 2010, a càrrec 
del professor Flocel Sabaté (Departament d’Història) amb la 
participació del rector Joan Viñas i el degà de la Facultat de 
Lletres Joan J. Busqueta

Activitats culturals

Espectacle teatral, “Dones de Blues”, a càrrec de la companyia 
Nurosfera, 2 de març de 2010

Projecció de La Seu Vella. L’eterna aïllada, producció audio-
visual dels alumnes de CPA, dins dels actes organitzats en la 
VII setmana de la Comunicació Audiovisual, organitzada pel 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació, 23 de març 
de 2010

Presentació dels llibres El rostre de la medusa. Manual de mi-
tologia grega en els seus textos literaris, de Josep Antoni Clua 
(UdL); i Maria Iordanidu, Loxandra, traduït per Rubén Josep 
Montañés (Universitat Jaume I)

Exposició a La Biblioteca de Lletres de part del llegat de Mà-
rius Torres en el centenari del seu naixement

Concert de Sant Jordi, 23 d’abril de 2010. Recital de música a 
càrrec d’Assumpció Linares (soprano) i Alberto Luque (guitar-
ra), amb cançons espanyoles antigues arranjades per Federico 
García Lorca i cançons populars angleses arranjades per Ben-
jamin Britten

Inauguració de l’espai en memòria de Jacint Verdaguer, a càr-
rec de Joan Busqueta (degà de la Facultat de Lletres) i J. M. 
Domingo (professor del departament de Filologia Catalana 
i Comunicació). L’acte inclou l’actuació del cantautor Roger 
Mas i una lectura de poemes, 7 de maig de 2010

La barca sin pescador, representació a càrrec de les 7 estu-
diants xineses del Certificado de Estudios Hispánicos de la 
Universitat de Lleida, 27 de maig de 2010

Acte de clausura i lliurament de la quarta promoció del Certi-
ficado de Estudios Hispánicos corresponents a l’any acadèmic 
2009/2010, 27 de maig de 2010

Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de: XXXIII Pro-
moció d’Història, XXVII Promoció de Geografia, XXIII Promo-
ció d’Història de l’Art, XXXI Promoció de Filologia Hispànica, 
XXX Promoció de Filologia Catalana, XXIII Promoció de Fi-
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lologia Anglesa i VII Promoció de Comunicació Audiovisual; 
apadrinades per Javier Sádaba escriptor i Catedràtic d’Ètica i 
Filosofia de la Religió a la Universitat Autònoma de Madrid, 
22 de juny de 2010, Sala d’actes de la Facultat de Lletres (Edi-
fici Rectorat)

Premis

Medalla Narcís Monturiol, Generalitat de Catalunya, a la pro-
fessora Conxita Mir. Departament d’Història

Premi d’honor de les lletres catalanes 2010, al professor Jau-
me Cabré, Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
Audiovisual

Premi Les Taluries de Teatre, a la professora Núria Casado, 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual

Premi de divulgació científica “Humbert Torres”, al professor 
Carles Salazar, Departament d’Història de l’Art i Història Social

Premi Recercat 2010, a Joan J. Busqueta, Professor del De-
partament d’Història i degà de la Facultat de Lletres

Nous convenis

Memòria dels nous convenis signats aquest curs acadèmic entre la 
facultat de lletres i empreses/institucions:

Bon dia SL
Diari Segre SLU
English Study Centre
Ajuntament d’Arbeca
Seprotec, Traducció i Intèrprets, SL
Serveis Lingüístics Torsitrad, SCP
Inlingua Lleida, SL
La Mañana, SA
Alliance Françaises de Lleida
Omniun Cultural - Delegació de Ponent
Kingston School SL
Consell Comarcal de l’Urgell
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
Mister English

Editorial Milenio
IPCENA
Ateneu Popular de Ponent
Inst. Familiar d’Educació Col·legi Arabell
Cambra Oficial de Comerç i Indústria
Bisbat de Lleida - Arxiu Diocesà
Bisbat de Lleida - Seminari Diocesà (Biblioteca)
Fine Food Spain, SL
Consorci de Normalització Lingüística
Viplan Flash, SL
Idees i Projectes, SL
Audiovisuals Trèvol
Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Solaç Centre d’Expressió Artística, SL
Galeria Espai Cavallers 31/33, SL
Pagès Editors, SL
IES Escola del Treball de Lleida
IEI Institut d’estudis Ilerdencs
Tratart Produccions, SCCL
Finques Farré
Barcelona On Line, SL
Geodi, SA
Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer
Fundació Privada del Món Rural
English Word
Paris Leza SL
Fundació Privada Mateo Vilagrasa
Bisbat de Lleida-Delegació de Patrimoni Artístic
Ajuntament de Les Borges Blanques
Consell Comarcal de la Segarra
Ajuntament de Fraga
Zarapicos Golf, SLU
Institut Municipal de Museus de Reus
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Patronat Municipal Duran i Sanpere
Ajuntament d’Almacelles
Ajuntament de Lleida
Club Santa Teresina Llar Municipal de Jubilats
Museu de Joguets i Automats de Verdú
Institució Món Iber Rocs, SL
Ajuntament de Bellpuig
Departament de Salut de la Generalitat



32 Centres i departaments

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
IES Alcarràs
Convergència Democràtica de Catalunya
Abacus Cooperativa
Departament de Presidència - Generalitat de Catalunya
Consorci d’Utxesa
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Ajuntament de Torres de Segre
Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
Consorci del Montsec
Fundació Sorigué
Ajuntament de Puigverd
Ajuntament de Tàrrega
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ajuntament de Mollerussa
Inlingua Mollerussa, SL
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Gene-
ralitat de Catalunya
Consell Comarcal de les Garrigues
EOI Seu d’Urgell
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Noguera
Centre de Titelles de Lleida
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Col·legi d’Arquitectes de Lleida
Diputació de Lleida (IEI)
Escola Oficial d’Idiomes
Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum
Iltirta Arqueologia, SL
British Centre Formació Acadèmica, SL
Garsineu Edicions
Llibreria Central
Històric Provincial de Lleida
Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabi (Ecuador)
Ajuntament de Balaguer
Unió Esportiva Lleida
Generalitat - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Arxiu Capitular de Lleida
Alfa Serveis Lingüístics i Editorials
Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

Biblioteca Pública de Lleida
Arxiu Comarcal de la Segarra
Documenta
Ilerllengües
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya
Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran
MILPA
Naturacción
UCA Tierra y Agua
Departament d’Economia i Finances
Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega
Aula Municipal de Teatre
Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions

Mobilitat

Programa Erasmus/PMP

La Facultat de Lletres ha rebut un total de 66 estudiants d’arreu del 
món, provinents d’Universitats Europees (França, Alemanya, Ità-
lia, Grècia, Polònia, República Txeca, Rumania, Gran Bretanya…), 
Universitats Asiàtiques (Tianjin) i Universitats Americanes (Baja 
California, Estado de Hidalgo, Monterrey, Puebla, Michigan, Centre 
Collegue…).

Pel que fa a alumnes de la Facultat de Lletres, 6 alumnes han mar-
xat a vàries Universitats europees (Lisboa, Salerno, Cardiff, Torino, 
Napoli, Falun) i 2 alumnes han anat a la Universitat d’Ottawa i 
Centre College de Kentucky.

Certificado de Estudios Hispánicos

7 estudiants de la Xina s’han incorporat a la Facultat de Lletres per 
cursar estudis hispànics.

Facultat de Medicina
Degà: Dr. Joan Ribera Calvet
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 18
Fax 973 70 22 91
deganatm@fmedicina.udl.es
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Actes acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2009-10 es va celebrar el 
14 d’octubre de 2009 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina

La lliçó inaugural va ser impartida per al Dr. Xavier Matias-Guiu, 
director IRB-Lleida.

En el mateix acte es va fer l’anunci del premi extraordinari de lli-
cenciatura en Medicina del Curs 2007-08 a la senyora Laia Vega 
Puyal i de Nutrició Humana i Dietètica a la senyora Maria Teresa 
Guiu Ortíz.

Acte de Lliurament d’Orles, XVIII promoció de Llicenciats i Llicen-
ciades en Medicina, va tenir lloc el divendres 14 de maig de 2010 
a la Sala Ricard Vinyes del Teatre de la Llotja de Lleida. El padrí de 
la promoció ha estat el Dr. Anton Robert Gomà Brufau, pediatra 
emèrit de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i exprofessor 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.

Acte de lliurament d’Orles, III promoció de Diplomats i Diplomades 
en Nutrició Humana i Dietètica, va tenir lloc el divendres 11 de 
juny de 2010 a la Sala Leandre Cristòfol del Teatre de la Llotja de 
Lleida. Va Apadrinar l’acte la Dra. Maria José Roselló i Borredà, 
directora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat 
de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Alumnes

En el Curs Acadèmic 2009-2010 s’han matriculat:

Facultat de Medicina
- Ensenyament de Llicenciat en Medicina: 492
- Ensenyament de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica: 4
- Ensenyament de Grau en Medicina: 123
- Ensenyament de Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 0
- Ensenyament de Ciències Biomèdiques: 5

Alumnes llicenciats 2008-09
- Llicenciats en Medicina: 69
- Diplomats en Nutrició Humana i Dietètica: 9

Examen MIR: a la convocatòria del 2009, el 90% dels nostres 
alumnes han obtingut plaça

Creació d’un Gabinet de suport Psicològic pel alumnes de la 
Facultat de Medicina

Actes de la facultat

Dimecres 21 d’octubre de 2009: a l’Aula Magna de la Facultat, 
Taula Rodona: Aspectes nutricionals del vi

Dijous 19 de novembre de 2009: a la Sala d’Actes de l’Edifici 
de Docència (costat HUAV), Conferència El Médico que quie-
res ser, impartida per un Comandant Mèdic de l’Exèrcit

Divendres 22 de gener de 2010: inauguració del Centre de 
Simulacions i avaluació de Competències Clíniques a la Unitat 
Docent de l’HUAV a càrrec del Conseller Josep Huguet

Dijous 11 de febrer de 2010: a l’Aula Magna de la Facultat, 
Lectura de la tesis i memoràndum al Dr. Carmel Bonet

Dijous 13 de Maig de 2010: Centre d’Interpretació del Romà-
nic d’Erill la Vall. Reunió amb els membres de la Demarcació 
Pirineu per establir mecanismes de col·laboració amb la Fa-
cultat de Medicina de Lleida

7 de juny de 2010: Reunió Conferència de Degans de Nutrició 
Humana i Dietètica

Setmana del 28 de juny al 4 de juliol: ACOES dels alumnes 
de 4 Curs

Convenis signats per a les pràctiques dels alumnes de Cièn-
cies Biomèdiques (Biomedicina): Durant aquest curs, amb el 
Centre de recerca Hospitals Sant Joan de Deu, Vall d’Hebron 
i Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, IRB (Lleida), CNIO 
(Madrid), CNB (Madrid), IMPPC (Barcelona), Instituto Neuro-
ciencias de Alicante, Instituto Investigación Principe Felipe 
(Valencia), Laboratoris Ferrer (Barcelona)
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Programa de mobilitat d’estudiantat

Estudiants d’altres Universitats: Pel que fa a la mobilitat dels es-
tudiants, durant el curs 2009-10, s’han incorporat a la Facultat 
de Medicina 24 estudiants de fora: entre ells, 4 d’Itàlia, 1 de la 
República Txeca, 3 de Turquia, 5 de Mèxic i 1 de la resta d’Espanya.

Estudiants UdL: 10 estudiants de la Facultat de Medicina han gau-
dit de Beca ERASMUS durant el Curs 2009/10: 1 Trieste, 3 Perug-
gia, 1 Praha, 1 Milano, 1 Napoli, 1 Turku, 1 Instituto Politécnico de 
Santarem i 2 Marburg, i 7 estudiants de la Facultat de Medicina 
han obtingut una beca Sicue-Sèneca de mobilitat a les Universi-
tats de Salamanca, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran 
Canaria, València, Cantabria i Granada.

Escola Politècnica Superior

Director: Dr. Ferran Badia Pascual
Vicedirector: Dr. Francesc Giné de Sola
Cap d’estudis de les titulacions d’Informàtica: Dr. Antoni Grano-
llers Saltiveri
Cap d’estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial i d’Arquitectura Tèc-
nica: Sr. Gabriel Pérez Luque
Secretària Acadèmica: Sra. Margarita Moltó Aribau

Escola Politècnica Superior
C/ Jaume II, 69
25001 Lleida 
Telèfon: 973 702700
Fax: 973 702702
direccio@eps.udl.cat

Activitats realitzades

Nomenaments - càrrecs

nomenament: El 4 de desembre, el senyor Ferran Badia i Pas-
cual en qualitat de director de l’Escola Politècnica Superior de 
la UdL, es nomenat President Executiu del Consell Assessor 
per a la Ciència de Lleida.

Eleccion del nou Director de l’Escola Politècnica Superior. el 
29 de gener, es van dur a terme les eleccions al càrrec de 
director de l’EPS de la UdL La Junta de centre va decidir tor-
nar a atorgar la seva confiança a la gestió de l’actual director 
Ferran Badia Pascual i el seu equip, format per Francesc Giné, 
Margarita Moltó, Toni Granollers i Gabriel Pérez, continuaran 
al capdavant de la direcció de l’Escola els propers tres anys.

Elecció del nou director del Departament d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial. El dia 18 de febrer de 2010 es van dur 
a terme les eleccions al càrrec de director del Departament 
d’informàtica i Enginyeria Industrial i el Consell de Departa-
ment va atorgar la seva confiança al professor Miquel Nogués 
Aymamí que va ser elegit nou director en substitució del pro-
fessor Francesc Solsona Tehàs. 

Elecció del nou director del Departament de Matemàtica. EL 
mes març de 2010 es van dur a terme les eleccions al càr-
rec de director de Matemàtica, el Consell de Departament va 
atorgar la seva confiança un altre cop al professor Josep Ma-
ria Miret i Biosca. 

Pressa de possessió. El 10 de març el saló Victor Siurana de 
l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida va acollir l’ac-
te de pressa de possessió de l’equip de direcció de l’Escola 
Politècnica Superior, de l’equip de direcció del Departament 
de Matemàtica en J.Maria Miret i del equip de direcció del 
Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. 

Nous estudis a l’eps

Grau en Enginyeria Informàtica.  A conseqüència del procés 
d’adaptació dels estudis a l’EEES l’EPS de la UdL impartirà el 
curs vinent (2010-11) un Grau en Enginyeria Informàtica que 
fusionarà les actuals titulacions d’Enginyeria Tècnica en In-
formàtica de Gestió i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes.

Grau en Enginyeria Mecànica. A conseqüència del procés 
d’adaptació dels estudis a l’EEES l’EPS de la UdL impartirà el 
curs vinent (2010-11) un Grau en Enginyeria Mecànica que 
substituirà a l’actual titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat mecànica.
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Grau en Enginyeria Electònica Industrial i Automàtica.  Es una 
nova oferta docent de l’EPS pel curs 2010-11 , que tindrà en 
comú el 1r i 2n curs amb el Grau en Enginyeria Mecànica i els 
alumnes  començaran a especialitzar-se a 3r curs.

Màster en Enginyeria Industrial. L’Agencia Nacional de Evalu-
ación de la Calidad y Acreditación (ANECA), va decidir, en ses-
sió de 27 d’abril, emetre un informe d’avaluació favorable per 
al  Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Univer-
sitat de Lleida. El nou Màster que oferirà l’Escola Politècnica 
Superior, representa la continuació natural dels nous Graus 
en Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Electrònica Industrial 
i Automàtica i és el primer que s’aprova en tota Catalunya.

Premis i distincions

Distinció Jaume Vicens Vives: El 18 de setembre,  una dele-
gació de l’Escola Politècnica Superior de la UdL va rebre, de 
mans del president de la Generalitat , Molt Honorable José 
Montilla, la Distinció Jaume Vicens Vives. L’equip de profes-
sors de l’EPS va rebre l’esmentat guardó per l’elaboració del 
projecte “El Portafoli com a eina per tutoritzar els treballs de 
fi de carrera i millorar les competències de l’alumnat”. El lliu-
rament va tenir lloc en el transcurs de l’acte d’inauguració 
oficial del curs acadèmic del sistema universitari català.

Doctor Honoris Causa.  El Consell de Govern de la UdL de 21 
d’abril, va aprovar, a petició de l’EPS, nomenar com a doctor 
honoris causa de la UdL el director científic de la Fundació “La 
Caixa”, Jorge Wagensberg qui, entre moltes d’altres actuaci-
ons, va crear el concepte “Cosmo Caixa”, que actualment re-
presenta un referent internacional dels museus de la ciència. 

VII edició premi Enginy 2010. El 23 d’abril en el marc de la 
festa col·legial del Col·legi-Associació d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Lleida, és va lliurar el Premi Enginy 2010 al millor 
Projecte de Fi de Carrera de la titulació d’Enginyeria Tècni-
ca Industrial, especialitat Mecànica, de l’EPS. El guanyador 
d’aquesta edició va estar l’alumne Lluís Bertran Garcia, amb 
el projecte “Disseny d’un volteador de palots per adaptar a un 
elevador hidràulic agrícola”.El premi esta dotat amb 2000 eu-
ros i amb un any de col·legiació gratuïta al Col·legi-Associació 
d’Enginyers Técnics Industrials de Lleida. 

Concurs Iniciativa Empresarial 2010. El 23 de maig el Consor-
ci de Pormoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida, en col-
laboració amb els Serveis Territorials del  Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya i la participació, entre 
d’altres, de l’EPS de la UdL, ha lliurat els premis del “Concurs 
iniciativa Empresarial 2009” en els que l’alumne del Màster en 
Programari Lliure, Josep Torné Lavall ha aconseguit el tercer 
premi de la categoria “estudiants universitaris”

Activitats de captació nous estudiants en les que ha 
participat l’escola

Jornada “Dona i Ciència”: El 19 de novembre, el Centre Do-
lors Piera d’Oportunitat de les Dones, l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UdL i l’Escola Politècnica Superior, van orga-
nitzar la Jornada Taller: Dona i Ciència, adreçada a fomentar 
les vocacions de l’enginyeria en estudiants de batxillerat i ESO.

Jornades de difusió al batxillerat - captació d’alumnat pro-
moció 2010 . Els dies 21 i 27 de gener, 2,3,i 4 de febrer, els 
professors de l’EPS van visitar diferents centres educatius de 
les nostres comarques per presentar als alumnes de batxille-
rat i Cicles Formatius de Grau Superior a el projecte de Graus 
i Masters de l’EPS pel curs 2010-2011.

Jornada de Campus Oberts. En el marc de la Jornada de Cam-
pus Oberts de la UdL el 19 de febrer l’EPS va obrir les seves 
portes per rebre als alumnes dels darrers cursos de Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Superior dels centres de les Comar-
ques de Lleida i la Franja de Ponent, interessats en alguna de 
les titulacions que s’imparteixen a l’Escola.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares. En el marc de 
la Jornada de Campus Oberts de la UdL, el 6 de març l’EPS va 
rebre als pares dels alumnes dels darrers cursos de Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Superior interessats amb les nos-
tres ofertes educatives.

Proves Cangur. El dia 18 de març es van fer les Proves Cangur 
organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques amb 
la col·laboració del Departament de Matemàtica de l’EPS i co-
ordinades pel professor de l’Escola Jaume Molins. Aquestes 
proves consisteixen en respondre, durant una hora i quart, a 
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trenta qüestions amb continguts relacionats amb diferents 
àmbits matemàtics com l’aritmètica, la geometria, el càlcul... 
. Les proves cangur són un concurs matemàtic per a alumnat 
entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat que es realitza el mateix dia 
a toto el món.

Mercatec. El 8 d’abril, l’Escola Politécnica Superior va col-
laborar en l’organització de la VII edició del Mercat d’Expe-
riències de Tecnologia a Secundària. MERCATEC és una ex-
posició de treballs i projectes de tecnologia realitzats i pre-
sentats per estudiants d’ESO , Batxillerat i Cicles Formatius 
de diversos Centres Educatius d’una mateixa zona. A més a 
més, ofereix als estudiants la possibilitat de mostrar les seves 
creacions tecnològiques als seus companys i companyes i a 
tothom que vulgui veure-ho. El professorat de l’EPS ha parti-
cipat en l’organització de diferents tallers divulgatius que es 
van realitzar a les instal·lacions de l’Escola i CREA.

Dia 8-4-2010:

 - Taller de Robòtica, responsable senyor Marcel Tresanchez 
DIEI. Sala de Graus de l’EPS.

 - Generador solar hïbrid tèrmic i fotovoltàic, responsable se-
nyor J.I. Rosell MACS. terrassa CREA

 - Taller de Criptografia, responsable senyora Magda Valls 
Dep. de Matemàtica. E. Polivalent 3.08 Dia 9-4-2010: 

 - BLDC Motors, responsable senyor Francesc Clarià i Adolf 
Izquierdo DIEI. Laboratori polivalent de electricitat i elec-
trònica de l’EPS

 - -Avalutació d’interficies d’ordinador mitjançant Eye Trac-
king, responsable senyor J.M. Gimeno GRIO. Aula 3.03 de 
l’EPS

 - Construcció del telescopi de Galileu Galilei, responsable se-
nyor Fernando Guirado DIEI. Aula 2.03 de l’EPS

L’EPS al Dia de la Ciència al Carrer. El 29 de maig es va celebrar 
la quarta edició del Dia de la Ciència al Carrer, unes jornades 
lúdico-educatives que tenen com a objectiu donar a conèixer 
i divulgar l’activitat científica i tecnològica, especialment al 
joven. La jornada va comptar amb la participació d’una vinte-
na de centres educatius, mig centenar de professors i més de 
250 alumnes. L’EPS va col·laborar en aquesta jornada presen-
tant tres projectes representatius d’algunes de les titulacions 

que s’imparteixen a l’Escola: Robocode, Assistència Robòtica 
en Automoció i Control d’un Telescopi des d’un Ordinador.

Activitats adreçades al professorat i a l’estudiantat de 
l’EPS

Setmana d’Acollida:  Els dies 7 a 10 de setembre, el professor 
Josep Maria Ribó, coordinador del Pla d’Acció Tutorial de l’Es-
cola , va dur a terme un seguit d’activitats a l’EPS adreçades 
als alumnes nou-vinguts al Grau en Enginyeria de l’Edificació.

2n Seminari sobre Gestió Energética: El 18 de setembre, res-
ponsables de l’Agència de l’Energia de Lleida en col·laboració 
amb professorat de l’EPS van celebrar el 2n Seminari sobre 
Gestió Energètica. El director de l’Agència de l’Energia de 
Lleida i professor de l’Escola, el Dr. Manel Ibáñez, va fer una 
prospectiva de les energies renovables i va dirigir una visita 
guiada a la instal·lació solar tèrmica del Centre de Recerca 
d’Energia Aplicada (CREA) de la UdL.

Concurs FotoMat’2009: Al setembre - desembre, el Departa-
ment de Matemàtica de la UdL va organitzar el primer con-
curs de fotografia matemàtica FotoMat’2009. Aquest concurs 
ha estat organitzat amb la finalitat de fer palesa la presència 
de les matemàtiques en la vida quotidiana. 

Presentació ponència “la Contextualització del professional 
en la interacció”: L’1 d’octubre, el Senyor Jesús Carreras de 
l’empresa dnx va presentar una ponència sobre la contextua-
lització del professional en la interacció, en el marc del Màster 
Universitari en Interacció Persona-Ordinador.

Presentació ponència: “Bisecció en corbes de gènere 2 sobre 
cossos finits”: El 3 d’octubre, el grup de Criptografia i Grafs 
de la UdL va organitzar una sessió del Seminari de Teoria de 
Nombres de Barcelona (STNB) amb la participació del direc-
tor del Departament de Matemàtica Josep M. Miret que va 
presentar una ponència amb el títol Bisecció en corbes de 
gènere 2 sobre cossos finits i el senyor J. González-Rovira, de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, que va presentar la 
ponència Sobre la finitud de les àlgebres d’endomorfismes de 
varietats abelianes modulars.
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Formació PDI de l’EPS: El 15 i 22 d’octubre, es van iniciar tres 
activitats de formació adreçades específicament al professo-
rat de l’EPS per al curs acadèmic 2009-2010, organitzades per 
la Unitat de Formació del Professorat Universitari de l’Institut 
de Ciències de l’Educació i l’Escola Politècnica Superior:

 - 5 d’octubre, Desplegament dels títols de Grau en Enginye-
ria Informàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrò-
nica Industrial i Automàtica en base a competències.

 - 5 d’octubre, Planificació de les matèries dels títols de Grau 
en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica i Enginye-
ria Electrònica Industrial i Automàtica en base a compe-
tències.

 - 2 d’octubre,  Planificació de les matèries del títol de Grau 
en Enginyeriade l’Edificació en base a competències.

Participació competició “MotoStudent”: El 22 d’octubre, el se-
nyor Miquel Nogués, professor de l’EPS va presentar l’equip 
UdL Racing Team, inscrit a la competició nacional MotoStu-
dent. L’equip UdL Racing Team està format per un grup de 7 
estudiants que estan finalitzant els estudis d’Enginyeria In-
dustrial, Especialitat Mecànica i 4 professors de l’EPS. La com-
petició Moto Student consisteix a dissenyar i desenvolupar 
un prototip de moto de competició de petita cilindrada, que 
participarà amb la seva avaluació pertinent, en unes jornades 
que es duran a terme en les instal·lacions de la Ciutat del 
Motor d’Aragó ( Alcañiz, Terol ).

Nit d’observació d’estels: El 24 d’octubre, el professor de l’EPS, 
Fernando Guirado, en representació de la UdL, i la Societat 
Astronòmica de Lleida van organitzar una observació dins 
el cicle Les Nits de Galileu en el marc de l’Any Internacional 
d’Astronomia.

Exposició “les matemàtiques i la vida”:De l’octubre a desem-
bre, Caixa Manresa i el Departament de Matemàtica Aplicada 
III de la UPC, amb la col.laboració del departament de Mate-
màtica de la UdL va organitzar l’exposició Les Matemàtiques i 
la vida. L’exposició s’ubicà a la primera planta de l’edifici po-
livalent del Campus de Cappont i l’acte inaugural va compta 
amb la participació del senyor Fernando Blasco que va impar-
tir la conferència Matemàtiques i màgia.

3a edició “Taller de robòtica”: Els dies 7, 14, 21 i 28 de novem-
bre i 12 de desembre, el Grup de Robòtica de l’EPS i la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de Lleida, van organitzar la terce-
ra edició del Taller Robòtica: aprèn a fer el teu robot.

Presentació web “internetsegura.udl.cat”: El 20 de novembre, 
el senyor Carles Mateu, professor de l’EPS i el senyor Albert 
Mas, director de l’àrea informàtica de l’empresa Teixidó As-
sociats, van presentar oficialment la web internetsegura.udl.
cat, que ofereix les eines necessàries per a una configuració 
segura d’internet, atès que informa sobre els potencials perills 
de la xarxa i ofereix material per prevenir-los. 

2a edició “Jornades de Sostenibilita’t 2010”: Els dies 26 a 27 
de novembre, l’Institut Tecnològic de Lleida, l’Institut für Bau-
biologie + Oekologie Neubeuern i l’Escola Politecnica Supe-
rior, van organitzar la segona edició de les jornades Sosteni-
bilita’t 2010. Dins el marc de les jornades es va realitzar el I 
Congrés Internacional de Baubilogie (Bioconstrucció/Biologia 
de l’hàbitat). Un espai dedicat al debat, l’estudi i la difusió del 
desenvolupament sostenible. 

Presentació de ponències: En el mes de novembre, en el marc 
del crèdit de Lliure Elecció Transversal Els enginyers i el seu 
entorn socioprofessional, coordinat pel professor Francesc 
Vidal i Codina, s’han presentat les ponències següents: 

30 de novembre, Els enginyers en la competició i l’automobi-
lisme., a càrrec del senyor Esteve Josa Farran.

23 de novembre, Els enginyers en la cooperació i el desenvo-
lupament, a càrrec d’enginyers de la Fundació Lleida Solidària

Conferència: El 9 de desembre, el professor Slamin de la Uni-
versitas Jember (Indonèsia) va impartir la conferència Classi-
fication of Construction Techniques of Large Directed Graphs, 
organitzada des del Grup de recerca de Criptografia i Grafs 
de la UdL.

Windows 7 Party. El 10 de desembre es va presentar el nou 
projecte de col·laboració entre Microsoft i diferents unive-
sitats perquè els seus alumnes puguin descarregar-se de 
forma gratuïta Windows 7. Aquesta iniciativa forma part del 
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programa MSDN Academic Alliance que Microsoft té amb 20 
universitats espanyoles, mitjançant el qual ofereix a alumnes 
i professorat les ultimes novetats tecnològiques de la compa-
nyia. L’EPS de la UdL forma part d’aquestes xarxa d’universi-
tats en les que es celebrarà el Windows 7 Party.

Exposició fotografia. FotoMath 2009. Durant tot el mes de 
febrer s’ha pogut visitar l’exposició de les 250 fotografies par-
ticipants al I Concurs de Fotografía Matemàtica organitzat 
pel Departament de Matemàtica de la UdL, FotoMath 2009.

Xerrada: Microsoft Breaks a l’EPS: El dia 11 de febrer a l’EPS 
te lloc una sessió d’aprenentatge, experiència i novetats de 
Microsoft Breaks que consisteix en sessions de curta dura-
da on es tracten temes d’interès relacionats amb tecnologies 
Microsoft.

Xerrada: Origami and automated theorem proving. El 12 de 
febrer la professora convidada pel departament de Matemàti-
ca, Judit Robu, de la Universitatea Babes.-Bolyaui, de Cluj-
Napoca (Romania), dona una xerrada titulada “Oragami And 
automated theorem proving”.

Xerrada. “Open vs. Private: The Two-Face’s Syndrome”. Aques-
ta xerrada a càrrec del senyor Pierre Papera (R&D Director-
Flumotion).es va celebrar el dia 7 de maig, dins del marc del 
Màster en Enginyeria de Programari Lliure.

Ia. Competició Robocode UdL 2010 . El 22 d’abril coincidint 
amb la Festa Major de l’Estudiantat de la UdL, va tenir lloc la 
primera competició de robots virtuals dins l’entorn Robocode. 
Robocode és un joc de Programació en que l’objectiu és de-
senvolupar un tanc de batalla que lluiti amb d’altres. L’objectiu 
de l’activitat era introduir als alumnes en la programació de 
sistemes intel·ligents d’una forma divertida. La programació i 
simulació de les batalles és suportada per una plataforma de 
Programari Lliure anomenada Robocode. Aquesta activitat va 
estar promoguda per professors de l’EPS i finançada per la 
UdL a través d’un projecte d’Innovació Docent.

Xerrada: “La administración electrònica: fundamentos y uso 
de Software y tecnologías abiertas”. El Màster en Enginyeria 
de Programari Lliure el dia 6 de maig, va organitzar aques-

ta xerrada, a càrrec del senyor Nacho Alamillo. La ponencia 
va presentar els aspectes fonamentals de la regulació legal 
de l’administració electrònica y la seva aplicació al procedi-
ment administratiu electrònic , amb especial atenció a l’us i 
la reutilització de les aplicacions de font oberta i al dret dels 
ciutadans de fomentar l’us dels standars oberts en els termes 
establerts a l’esquema Nacional d’Interoperativitat.

Sessió informativa. TFC i blocs d’optativitat de tercer curs 
d’ETIG i d’ETIS. El 6 de maig de 2010 la direcció de l’EPS , 
mitjançant el cap d’estudis de les titulacions d’informàtica, va 
celebrar una sessió informativa adreçada als estudiants que 
estan cursant 2n curs d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes sobre: 
els Treballs de Final de Carrera i l’oferta dels blocs d’optativi-
tat entre els que es pot triar a tercer curs.

Xerrada: “Open vs. Private: the Two-Face’s Syndrome. El Màs-
ter en Enginyeria Programari Lliure, el dia 7 de maig organitza 
aquesta xerrada a càrrec del Sr. Pierre Papera, R&D Director- 
Flumotion.

Jornades de Formigó a l’Obra 2010. El 21 de maig la unitat 
docent d’estructures de l’EPS de la UdL va organitzar la II Jor-
nada de Formigó Estructural. Objectius: Entendre que una de 
les missions més importants de la universitat és i continuarè 
sent, l’ensenyament, en un sentit ampli. i constribuir al de-
senvolupament econòmic del seu entorn en estreta relació 
amb les empreses capdavanteres del sector tècnic.

Concurs Iniciativa Empresarial 2010. Durant el mes de maig el 
Consorci de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida, 
en col·laboració amb els Serveis Territorials del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la participació, 
entre d’altres, de l’EPS de la UdL, convoquen el Concurs inici-
ativa Empresarial 2010 amb els objectius de difondre la cul-
tura empresarial entre els estudiants, preparar la integració 
d’aquests al món laboral mitjançant l’autoocupació i disposar 
d’una borsa de projectes i posar-la a disposició dels alumnes 
que vulguin iniciar una activitat empresarial.

Lliurament Orles Acadèmiques. El 18 de juny es va fer l’ac-
te de lliurament de les Orles acadèmiques de les promocions 
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del 2009-2010, apadrinades per la senyora Emma Fernandez 
Alonso, Directora General de Talento, Innovación y estrategia 
de la empresa INDRA.

Jornada d’Innovació docent i Tutoria Universitaria. El 14 de 
juny el Vicerectorat de Docència organitza aquestes jornades 
amb la finalitat de donar a coneixer els diferents projectes 
d’innovació docent en el que estan treballant els professors 
de la UdL. En aquestes jornades els professors de l’EPS van 
participar mitjançant 5 projectes:

- “Implementación de metodologías activas y el aprendizaje 
basado en competencias en la materia de Sistemas Opera-
tivos”. Investigador principal, Fernando Cores Prado.

- “E-Portafoli: Implementació d’un Portafoli Electrònic Ori-
entat a l’Avaluació de Competències en el Marc dels Pro-
jectes Finals de Grau/Màster”. Investigador principal, Fran-
cesc Giné de Sola.

- “L’Inquiry Based Leaming com a nova metodología docent 
en enginyeria i la seva contribució a l’adaptació de les en-
ginyeries a l’EEES”. Investigador principal, Ingrid Martorell 
Boada.

- “Desenvolupament d’un pla pilot per a l’apropament de les 
assignatures de xarxes de comunicacions al teixit empre-
sarial de la ciutat de Lleida”. Investigador principal, Jordi 
Planes Cid.

- “Adaptació específica del pràcticum de la UdL en les noves 
titulacions de graus “. IP Jose Luis Gallizo, col·laboradors: 
Ferran Badia Pascual, Margarita Moltó Aribau i Joan Mo-
nyarc Callizo.

Conferència : El 23 de juny el grup de Criptografia i Grafs del 
Departament de Matemàtica de l’EPS organitza, al Monestir 
de les Avellanes (La Noguera), el seminaria de grafs, amb el 
títol: Constructing Graphs from Groups, el conferenciant es 
el senyor Geoff Exoo (indiana State University).

Curs Business Intelligence Technology. El 21 de juny al 9 de 
juliol l’Escola Politècnica Superior i l’empresa Indra organit-
zen el curs de Business Intelligence Technology

Altres activitats

visita d’empresaris de Lleida: El 8 de setembre, una represen-
tació de la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la provín-
cia de Lleida visità el nostre centre on va tenir l’oportunitat de 
conèixer els diferents grups de recerca que treballen en l’EPS.

Reunió “Xarxa Temàtica Espanyola d’Emmagatzematge 
d’Energia Tèrmica: Els dies 23 a 25 de setembre, el Grup de 
Recerca en Energies Aplicades de la UdL, sota la direcció de 
la Dra. Lluisa Cabeza, va coordinar l’organització de la reunió 
anual de la Xarxa Temàtica Espanyola d’Emmagatzematge 
d’Energia Tèrmica, en el marc d’un taller de treball de l’Agèn-
cia Internacional de l’Energia.

Presentació ponència a “Lan Party de Vielha e Mijaran”: Els 
dies 2 a 4 d’octubre, el director de l’Escola va assistir a l’acte 
d’inauguració de la Land Party de Vielha e Mijaran. En la ma-
teixa jornada el director del grup GRIHO, Sr. Antoni Grano-
llers, va presentar una ponència.

Participació programa de TVLleida: El 24 de novembre, el di-
rector de l’EPS, Ferran Badia Pascual, va assistir a la tertúlia 
televisiva sobre economia i empresa Lleida Activa de LleidaTV, 
moderada pel senyor Josep Maria Sanuy i amb la participació 
del senyor Sisco Sapena, de l’empresa Lleida.Net i el senyor 
Andreu Pi, de l’empresa ICG-Software.

Reunió organització noves titulacions informàtica a Catalu-
nya. El dia 26 de gener l’EPS de la UdL organitza una reunió de 
treball en la que participen tots el directors d’Escoles d’Infor-
màtica de Catalunya amb l’objectiu de definir les linies i cri-
teris generals d’organització de les noves titulacions (graus, 
masters) de la branca informàtica a Catalunya.

Conveni UdL-INDRA El 10 de març el rector de la UdL, Joan 
Viñas, el director general de la multinacional de tecnologies 
de la informació INDRA, Santiago Roura, i el director d’In-
dra Software Lab, Santiago Escribano, van rubricar el conveni 
marc de col·laboració, impulsat per l’EPS, per continuar de-
senvolupant conjuntament activitats R+D+I en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.
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Programa de mobilitat EPS. El 16 de març la professora de la 
VIA University College, Randi Warncke Nissen, visita l’EPS per 
donar a conèixer aquesta universitat danesa i els seus progra-
mes de mobilitat vinculats amb l’EPS. Es tracta d’una xerrada 
per als alumnes de les titulacions d’informàtica, d’industrials 
i edificació de la nostra Escola.

XV Jornades Tècniques ASPID “Xarxes socials, present i futur” 
. El dissabte, 20 de març, ASPID organitza a la Universitat de 
Lleida, la celebració de les XV Jornades Tècniques amb l’ob-
jectiu de promoure un espai de debat, reflexió i diàleg entre 
totes aquelles persones interessades en en aquest fenomen 
social. L’EPS va participar amb la presentació de la ponència 
“l’impacte de les xarxes socials en la societat” pel director de 
l’escola en Ferran Badia Pascual i la ponència “Que suposa 
legalment donar-me d’alta en una xarxa social?” presentada 
pel Cap d’estudis de les titulacions d’Informàtica de l’EPS en 
Toni Granollers Saltiveri.

Jornada: Les dades personals dels menors a internet: El dime-
cres, 24 de març a l’edifici del rectorat de la UdL va tenir lloc 
la jornada sobre “Les dades personals dels menors a internet”. 
Va estar organitzada per l’Agencia Catalana de Protecció de 
Dades. A la taula redona “Les xarxes socials i els menors” hi 
va participar entre d’altres el director de l’EPS en Ferran Badia 
Pascual.

Congrès d’Energies Renovables (Derbi2010 . El grup de recer-
ca de la UdL, vinculat a l’EPS, “Grea Innovació Concurrent”, 
participa el dies 3, 4 i 5 de maig en la cinquena edició de la 
jornada de tranferència Pro’energy 2010, que es du a terme 
en el marc d’aquest congrès que el dia 3 de maig es va inau-
gurar a Perpinya (Fraça).

Producció d’energia elèctrica de panells solars. El Consell de 
Govern del 29 d’abril va aprovar el plec de clàusules admi-
nistratives i de condicions tècniques per a l’execució d’un 
projecte per instal·lar panells solars en edificis del campus 
de l’ETSEA i Cappont. Al campus de Cappont, la instal·lació es 
durà a terme a les terrasses del Centre de Cultures i Coope-
ració Transfronterera i de l’Escola Politècnica Superior ja que 
, d’acord a un estudi previ, son els edificis més adequats per 
acollir els panells. La UdL vendrà l’electricitat que generi. 

Plenari Conferencia de Decanos y Directores de Informàtica 
(Coddi) El passat 29-30 d’abril, en l’últim plenari de la Coddi 
celebrat a Màlaga, el Vicedirector de l’EPS, Francesc Giné de 
Sola i el Cap d’Estudis de les titulacions d’Informàtica, Toni 
Granollers Saltiveri, van exposar la següent presentació: “La 
visión de los Colegios de Ingenieros (Técnicos) en Informá-
tica”.

Programa de mobilitat EPS. El 27 d’abril, la professora i co-
ordinadora de relacions internacionals de Dalarna University 
(Suècia), Catharina Enhörning, ha visitat l’Escola Politècnica 
Superior per donar a conèixer aquesta universitat sueca i els 
seus programes de mobilitat vinculats amb l’EPS. La presen-
tació va tenir lloc a l’edifici Polivalent i va comptar amb l’as-
sistència dels alumnes d’informàtica i enginyeria industrial 
mecància.

Presentació del “Headmouse i el VirtualKeyboard a l’Argen-
tina. Durant el mes de maig l’empresa INDRA va presentarar 
a l’Argentina les solucions Headmouse i Virtualkeyboard, re-
sultat de les investigacions del grup de Robòtica de la Uni-
versitat de Lleida en el marc de les càtedres de tecnologies 
accessibles d’Indra, en col·laboració amb la Fundació Adecco. 
Aquests programes permeten a les persones amb discapaci-
tats motrius controlar un ordinador de forma autònoma amb 
els moviments del cap i, per tant, facilitar a aquestes persones 
l’accés de les TIC.

XXI Trobada Empresarial al Pirineu Els dies 3 i 4 de juny el di-
rector de l’EPS va assistir a la Trobada empresarial del Pirineu 
que cada any es realitza a la Seu d’Urgell. Aquest any han 
aprofitat l’escenari de la Trobada per a l’entrega dels premis 
“Lo emprenedor” que convoca el Patronat de Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Lleida.

Juan María Pemán, catedràtic de la Universitat de Lleida i pro-
fessor del Grau d’Enginyeria de l’Edificació de l’Escola ha asu-
mit la presidència de la Caja de Ahorros de la Immaculada (CAI). 
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Director: Dr. Jaume Lloveras Vilamanya (fins el 9 de març de 2010)
Directora: Dra. M. Rosa Teira Esmatges (des del 10 de març de 2010)
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 20 89
Fax 34 973 23 82 64
de@ugc-etsea.udl.cat

1. Cursos i conferències

2009

El 26 de juny, taula rodona “Limitaciones a la gestión de 
deyecciones ganaderas”. Modera: Josep M. Rodie (Vall Com-
panys)

El 2 de juliol, taula rodona “Recursos humanos: selección, for-
mación y motivación”, dins el programa de portes obertes del 
Màster en Sanitat i Producció Porcina. Amb la participació 
de Jordi Arimany (Grup Selecció Batallé), Eduardo Rodríguez-
Sierra (Vall Companys), Xavier Pascual (Fundació Catalana de 
Cooperació), Miquel Forcadell (SAT La Vall - Soses), i Ricardo 
Segundo (OPP Group). Modera: Miquel Colell (Marco i Colell)

El 10 de juliol, taula rodona “Factores que pueden afectar a la 
calidad de la carne de porcino como producto final”, dins el 
programa de portes obertes del Màster en Sanitat i Producció 
Porcina. Amb la participació d’Ot Fortuny (ARGAL) i Alejandro 
Diestre (PIC). Modera: Margarita Arboix (Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya)

El 13 de juliol, conferència “Traditional production of dairy 
products and cheeses in Turkey”, a càrrec d’Hüseyin Türkoglu

El 13 de juliol, conferència “Traditional processing of pepper 
and pistachio paste in Turkey”, a càrrec d’Ibrahim Abdulhey 
Hayoglu

El 22 d’octubre, conferència del Professor Kang Yongxiang 
(Northwest University Agriculture & Forestry in Yangling, 
Shaanxi, Xina) “Nature Conservation in China”

El 23 d’octubre, acte de cloenda del curs Emprenedoria en 
fructicultura, a càrrec de Jaume Lloveras (director de l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL), Jaume 
Sió (subdirector general d’Innovació Rural de la conselleria 
d’Agricultura) i Josep Pere Colat (president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya). Lliurament de diplomes, 
amb Joaquim Llena (conseller d’Agricultura) i Joan Viñas (rec-
tor de la UdL)

El 25 de novembre, inici del Seminari sobre experiències en 
viticultura de precisió

El 26 de novembre, inici de la Jornada tècnica Alternatives a 
la reducció dels fitosanitaris

L’1 de desembre 2010, inici de la III Jornada Tècnica de Fruc-
ticultura Ecològica

L’1 de desembre, conferència “La transferencia de genes de 
resistencia entre cultivos transgénicos y plantas silvestres”, a 
càrrec de Cristina Chueca (investigadora del INIA de Madrid). 
Aquesta conferència s’inclou dins els seminaris de l’assigna-
tura de Malherbologia del Màster de Protecció Integrada de 
Cultius

El 3 de desembre, jornada sobre canonades en xarxes hidràu-
liques a pressió “Característiques i aplicacions de la Fundició 
dúctil i del Polièster reforçat”. Xerrada al voltant dels diferents 
materials i exposició de casos pràctics d’utilització dels matei-
xos en obres concretes

Durant el desembre, conferència “Establiment, principis, di-
rectrius i normalització del Pla Econòmic Financer com ins-
trument d’inversions econòmiques amb base territorial del 
DMAiH”, a càrrec de Jesús Fernández i Carlos San Roman
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2010

El 15 de gener, conferència “El fenómeno de sobrecarga en 
sistemas coloidales”, a càrrec d’Alberto Martín Molina (Uni-
versitat de Granada). L’efecte de sobrecàrrega té múltiples 
aplicacions entre les quals cal destacar les relacionades amb 
el camp de la biomedicina en les quals la sobrecàrrega de 
molècules d’ADN es pot utilitzar per a combatre infeccions 
víriques

El 4 de febrer, conferència “Diagnosi i modelització de l’im-
pacte de línies elèctriques”, a càrrec de Joan Real (Departa-
ment de Biologia Animal —Vertebrats— de la Universitat de 
Barcelona), en el marc del BODE de Gestió i Conservació de 
la fauna

El 10 de febrer, conferència “Plantes aromàtiques i medicinals. 
100% beneficioses? Anàlisi de la seva possible toxicitat”, a 
càrrec de Fernanda Ferreira, professora de l’Institut Politècnic 
de Coimbra (Portugal)

L’11 de febrer, conferència “Modelització matemàtica de pobla-
cions animals”, a càrrec d’Àngels Colomer, professora del De-
partament de Matemàtica de la UdL

L’11 de febrer, conferència “Quality and defects of wine aro-
ma. Which is the role of Gas chromatography-olfactometry 
in wine aroma study?”, a càrrec de Goretti Botelho, professor 
de l’Escola Superior Agrària de Coimbra (Portugal)

El 18 de febrer, conferència “Fragmentació d’hàbitats causada 
per infraestructures de transport”, a càrrec de Marc Fernán-
dez (tècnic de Minuartia, Estudis Ambientals)

El 24 de febrer conferència “Problemàtica, investigació i ges-
tió de les poblacions ibèriques de llops”, a càrrec d’Alberto 
Fernández (Instituto Cantábrico de Biodiversidad-CSIC)

El 25 de febrer, conferència “Career Opportunities for Bioche-
mists in Industrial Research and Development”, a càrrec de 
Dieter Berg (former executive research director de Bayer Crop 
Science)

El 4 de març, conferència “Biología térmica de sapos y co-
leópteros en un mundo que se calienta gradualmente: ¿Se 
benefician generalistas térmicos del calentamiento global?”, a 
càrrec d’Ulrich Sinsch (professor de Zoologia de la Universitat 
de Koblenz, Alemanya)

L’11 de març, inauguració de la V Jornada de Millora Genètica 
Porcina, a càrrec de Joan Estany (professor de la UdL), dins del 
Màster en Sanitat i Producció Porcina

L’11 de març, conferència “Projectes LIFE per a la recuperació 
d’espècies amenaçades: el cas de l’àliga imperial a la penínsu-
la ibèrica”, a càrrec de José Guzmán (Fundación CBD-Hábitat)

El 15 de març, conferència “Inmovilización de proteínas en 
matrices sol-gel, con aplicación al desarrollo de biosensores 
fluorescentes”, a càrrec d’Isabel Pastor (professora de la Uni-
versitat de Barcelona)

El 18 de març, conferència “Impacte de les preses a la connec-
tivitat fluvial”, a càrrec de Felipe Morcillo (expert en modelit-
zació hidràulica del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 
Públiques – CEDEX del Ministeri de Foment)

El 22 de març, conferència “Can fungi smell? Penicillium-
citrus interactions as a case study”, a càrrec de Damir Droby 
(investigador del Volcani Centre d’Israel, mundialment reco-
negut en el control de fongs en postcollita de fruita)

El 26 de març, conferència “Virus world: diversity, origins and 
evolution”, a càrrec de Valerian V. Dolja

El 15 d’abril, taula redona “Alimentación y exigencias del 
mercado”, dins del Màster en Sanitat i Producció Porcina, a 
càrrec de Kilo Abenia (Vall Companys), Domingo Carrión (PIC 
España), Clemente López (UCM) i Xavier Serrano (Setna Nu-
trición)

El 16 d’abril, conferència “Patologia de la nutrició”, a càrrec de 
Miquel Colell, dins del Màster en Sanitat i Producció Porcina

El 19 d’abril, inici de la Jornada sobre la recuperació de l’Es-
tany d’Ivars i Vila-sana, amb conferències de professors d’ET-
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SEA, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i represen-
tants del consorci de l’Estany

El 29 d’abril, xerrada “Construcció en fusta”, a càrrec de Jordi 
Figueras

2. Programes de mobilitat 2008-10

ERASMUS 2008-2009

33 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra 
universitat de la UE

19 estudiants europeus van cursar estudis a l’ETSEA

ERASMUS 2009-2010

41 estudiants de l’ETSEA han marxat a estudiar a una altra uni-
versitat de la UE

38 estudiants estrangers han cursat estudis a l’ETSEA

SICUE 2008-2009

13 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra uni-
versitat de l’Estat espanyol

1 estudiants d’altres universitats espanyoles van cursar estudis 
a l’ETSEA

SICUE 2009-2010

7 estudiants de l’ETSEA han marxat enguany a estudiar a una 
altra universitat de l’Estat espanyol

8 estudiants d’altres universitats espanyoles han cursat estudis 
a l’ETSEA

Programa de mobilitat propi

2008-2009: 20 estudiants de l’ETSEA van marxar

2009-2010: 27 estudiants de l’ETSEA han marxat

2008-2009: 2 estudiants van venir

2009-2010: 4 estudiants han vingut

Doble titulacio amb Cranfield 2008-2009

7 estudiants de l’ETSEA es van acollir al programa de doble ti-
tulació amb aquesta universitat anglesa

Doble titulacio amb Cranfield 2009-2010

6 estudiants de l’ETSEA s’han acollit al programa de doble titu-
lació amb aquesta universitat anglesa

Intercanvi amb Iowa State University

Estiu 2008, 2 estudiants de l’ETSEA // 

Estiu 2009, 2 estudiants de l’ETSEA // 1 estudiant d’Iowa

Intercanvi amb Colorado State University

Estiu 2008, 2 estudiants de l’ETSEA

Estiu 2009, 2 estudiants de l’ETSEA

Intercanvi amb University of Minessota

Estiu 2009, 1 estudiant ha anat a fer una estada a aquesta uni-
versitat

Intercanvi amb University of Georgia

Estiu 2008, vam rebre 1 estudiant de la University of Georgia

Convenis de cooperació educativa Universitat-Empresa

247 convenis signats durant el 2009

50 convenis signats a 18 de maig de 2010
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3. Altres

El 7 de setembre de 2009, benvinguda als estudiants, a càrrec 
de Ramon Canela (vicerector de Política Científica i Tecnològica 
de la UdL) i Josep Gelonch (sotsdirector d’estudis d’ETSEA)

El 12 de setembre, una delegació de parlamentaris del Que-
bec, encapçalada pel president de l’Assemblea Nacional, Yvon 
Vallières, visita les instal·lacions d’ETSEA. Els reben Joan Viñas 
(rector de la UdL), Jaume Lloveras (director de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL), Ernest Benach (pre-
sident del Parlament de Catalunya), Joaquim Llena (conseller 
d’Agricultura) i Miquel Pueyo (delegat de la Generalitat a Lleida)

El 29 de setembre, inici de la Jornada Agroprés-ICEA-ETSEA-
UdL Quallat en perera. Possibilitats d’intervenció, a càrrec de 
Jaume Lloveras (director de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de la UdL)

El 21 d’octubre, jornada de portes obertes al Centre de Docu-
mentació Europea de la UdL per donar a conèixer els fons bibli-
ogràfics, recursos i serveis

El 29 d’octubre, inauguració oficial del curs a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL, amb Jaume Lloveras 
(director de l’ETSEA). Lliçó inaugural “La innovació en l’empresa 
agrària com a motor de creació de riquesa”, a càrrec de Carles 
Sumarroca (soci fundador de l’empresa Agromillora Catalana)

El 3 de febrer 2010, presentació del llibre Introducció a l’Edafo-
logia, dels professors Jaume Porta, Marta López-Acevedo i Rosa 
Maria Poch, a càrrec d’Ildefons Pla (vicepresident de la World 
Association of Soil and Water Conservation)

El 6 de maig, nova edició de la festa l’Agrònom de Ferro, amb 
el tradicional dinar popular i concurs de paelles i una gimcama 
on els participants acaben damunt del fang. Diferents activitats 
i concerts s’estenen al llarg de tot el dia fins ben entrada la nit

Escola Universitària d’Infermeria

Directora: Sra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce
Alcalde Rovira Roure, 44, 
25198 Lleida
Tel.973 70 24 43
Fax 973 70 24 72

Col·laboracions

XII Jornada de l’Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica. 
S’ha fet a Lleida el 12 de novembre de 2009. El lema ha estat: 
“La comunicació com a factor de qualitat assistencial i relaci-
onal amb infermeria nefrològica”

8è. Congrés d’Infermeria Catalana. Cada 4 anys, l’Associació 
Catalana d’Infermeria organitza un congrés: aquesta edició 
s’ha fet a Lleida els dies 4, 5 i 6 de novembre. El lema del 
congrés ha estat “Força i Liderat”

Durant tot el curs, hem col·laborat en activitats organitzades 
per Formació Continuada de l’Hospital Santa Maria de Lleida

Durant tot el curs hem col·laborat en activitats organitzades 
per Formació Continuada de l’Institut Català de la Salut de 
Lleida

Durant el curs, hem col·laborat en activitats del Col·legi Ofici-
al de Diplomats en Infermeria de Lleida

Coordinació acadèmica en l’especialitat d’Infermeria Psiquià-
trica i Salut Mental. Durant tot el curs acadèmic

Participacions

El 10 de desembre, la Sra. M. Luisa Guitard va prendre part 
en la inauguració del IX curs de Neurocirugía para personal 
de Enfermeria. Aquest ha estat organitzat per la Clínica de 
Ponent. Clíniques de Catalunya
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Participació en les IV Jornades de Professorat de Centres Uni-
versitaris d’Infermeria: “Avances en la formació e investigaci-
ón enfermera”, que s’han fet a Valladolid el 25 de febrer

Participació en la I Jornades Internacionals de Professorat 
d’Infermeria, que s’han fet a Valladolid el 26 i 27 de febrer 
de 2010

En jornades diverses, organitzades per Creu Roja de Lleida, 
personal docent de l’Escola ha participat en xerrades sobre 
l’addició, maltractaments i d’altres

L’Associació Catalana d’Infermeria va organitzar les XXIV Jor-
nades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria a Lleida amb motiu 
de celebrar els 25 anys la nostra escola. El lema de les jorna-
des ha estat: “Educar per la Salut. Propostes per millorar la 
salut de la ciutadania”. Aquestes s’han fet durant els dies 11 i 
12 de març de 2010

Al març, s’ha impartit xerrada informativa sobre les titulaci-
ons que oferta l’Escola a la XXIII Jornada d’orientació profes-
sional a l’IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega

El 14 de maig (prova de test), i el 4 i 5 de juny s’han dut a 
terme les proves de l’activitat “Avaluació de la Competència 
clínica d’Infermeria”, organitzada per l’EUI i per L’Institut d’Es-
tudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

El 12 de maig, l’Hospital Santa Maria va organitzar el dia 
Mundial de la Fibromiàlgia Km solidari, caminada pels jardins 
de l’hospital

El 28 de maig, en la Quarta Jornada d’Infermeria de l’Anoia i 
amb el lema “Infermeria i noves tecnologies”, la Sra. M. Luisa 
Guitard ha impartit la xerrada “Eines docents en els actuals 
estudis d’infermeria”

La professora Sra. Maria Sánchez, participa en el Consell Tèc-
nic d’Acreditació de Formació Continuada de l’Institut d’Estu-
dis de la Salut, representant a la UdL

Des del juliol de 2010 fins a l’abril de 2011, professorat de l’EUI 
participa en el “Curso de expertos en Ciencias de la Salud. 
Especialización en Salud Familiar Comunitaria Intercultural”. 
Aquest ha estat organitzat pel Ministerio de Salut i Deportes; 
per la Universidad Nacional Siglo XX Llallagua de Bolivia i per 
la Universitat de Lleida

Organització de les taules rodones, jornades, conferències, 
seminaris i xerrades

el 2 de desembre, la Sra. Alessandra Zampierón, infermera i 
coordinadora de l’especialitat Infermeria Pediàtrica i Màster 
Oficial en Cuidatges Intensius de la Universitat de Padua (Ità-
lia), ha impartit la conferència “El rol de la infermera en el 
sistema sanitari italià”

El 23 de novembre, la professora de la Universitat de Barcelo-
na Maite Colén ha impartit el curs adreçat al professorat: “El 
portafoli i el diari com a instruments de formació i avaluació”

El 10 de desembre, la Sra. Conxita Tarruella. Infermera i repre-
sentant per Lleida en el Congrés de Diputats, va impartir la 
conferència: “Actualitat sobre la prescripció infermera. Modi-
ficació de la llei del medicament”

El 2 de març de 2010, la Sra. Pilar González, catedràtica de 
Psicologia Social de la UB, i el Sr. Manuel Silva, doctor en 
Psicologia i expert en organitzacions socials, van impartir la 
conferència sobre: el treball en grup

Els dies 25, 26 i 27 de maig, la Dra. Katherine McGilton, RN i 
PhD Associate professor de la Facultat d’Infermeria Lawrence 
S. Bloomberg de la Universitat de Toronto i Research Scien-
tist al Toronto Rehabilitation Institute (Canadà), ha impartit el 
curs: “Com dissenyar un estudi d’intervenció?”

El 27 de maig, la Dra. Katherine McGilton, RN i PhD Associate 
professor de la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg 
de la Universitat de Toronto i Research Scientist al Toronto 
Rehabilitation Institute, ha impartit la conferència: “Maneig i 
gestió del cuidatge de la gent gran”
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El 3 de juny, el Dr. Carles Muntaner, MHS, PhD i BSc, professor 
de la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg de la Uni-
versitat de Toronto i que forma part de la Comissió de Deter-
minants Socials de Salut de l’OMS, va impartir la conferència: 
“Treball i desigualtats de salut: una visió global”

VIII Concurs de fotografia. Aquest any el tema és: “Aprenent 
i treballant amb cura”. A partir de maig: exposició de les 10 
millors fotografies per diferents institucions (Universitat de 
Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital Santa 
Maria, Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida)

El 12 de maig i dins de la jornada del “Dia de la Infermeria 
2010”, es van fer diferents actes dins de la jornada: “Altres es-
cenaris de contribució a la promoció de la Salut. També es van 
lliurar els premis del VIII concurs de fotografia. Les fotografies 
guanyadores han estat:

- 1r Premi: “Junts sumem”, d’Albert Fernández
- 2n Premi: “Com a casa”, d’Aida Bonet
- 3r Premi: “Protocol d’hematoteràpia”, de Cristina Pesarro-

dona

Jornades d’Orientació a l’estudiantat de tercer curs de l’Es-
cola. Durant aquest curs 2009-2010, s’ha fet repartides en 
diferents jornades:

- 14 octubre: Pràcticum clínic
- 9 febrer: Perspectives acadèmiques després de la Diploma-

tura
- 16 febrer: Especialitats d’Infermeria
- 9 de març: Perspectives laborals públiques
- 13 d’abril: perspectives laborals privades
- 27 d’abril: perspectives laborals varies (col·legis, associaci-

ons, etc)

Jornades d’Acció Tutorial als alumnes de primer curs del Grau 
en Infermeria. Durant aquest curs 2009-2010, s’ha fet repar-
tides en diferents jornades:

- 5 d’octubre: Treball en grup
- 9 novembre: Organització del temps
- 11 de gener: Tècniques d’estudi
- 1 de febrer: Competència d’infermeria
- 8 de febrer: Normes generals de les pràctiques amb les xer-

rades següents:

- Riscos biològics
- Precaucions estàndards
- Protocols d’accidents
- Ètica

25è aniversari de l’Escola Universitària d’Infermeria

El 16 de setembre de 2009, es va fer el tret de sortida dels ac-
tes d’aquest aniversari amb una roda de premsa i a continu-
ació amb l’acte d’inauguració d’aquest 25è Aniversari que té 
per finalitat celebrar les fites assolides per l’EUI en aquests 25 
anys i abordar els reptes de futur. El lema per aquest aniver-
sari es “Aprenent i treballant amb cura”. L’aniversari ha estat 
inaugurat pel Sr. Joan Viñas, rector de la UdL, la Sra. M. Luisa 
Guitard, directora de l’EUI, el Sr. Miquel Aguilà, vicepresident 
primer de la Diputació de Lleida, el Sr. Sebastià Barranco, di-
rector dels serveis territorials de Salut de Lleida, i el Sr. Oriol 
Yuguero, regidor de l’Ajuntament de Lleida

El 16 de setembre, la Sra. Pilar Tazón, presidenta de la Con-
ferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de 
Enfermeria va impartir la conferència “Adaptació dels estudis 
d’Infermeria al Pla de Bolonya”

El 8 d’octubre de 2009, la professora del departament d’In-
fermeria Sra. Carme Torres Penella va impartir la conferència 
“Apunts històrics de l’Escola d’Infermeria a Lleida”. Aquesta 
conferència ha estat patrocinada per l’Institut Català de la 
Salut. Cal destacar que ha estat un acte molt commemoratiu 
pel fet de reunir a ex professors i alumnes amb la comunitat 
actual d’aquest centre

El 5 de novembre de 2009, es va dur a terme la conferència 
“Visió interdisciplinar en Cooperació Internacional”. Els po-
nents han estat la Sra. Montserrat Vela, mestra d’educació in-
fantil, la Sra. Cristina Alvarez, metgessa i antropòloga, la Sra. 
Cristina Pelegrí, advocada, el Sr. Toni Lanaspa, cap de logística 
de Metges sense Fronteres d’Espanya, la Sra. Sònia Argilés, in-
fermera i llevadora, i el Sr. Francesc Domingo, metge pediatra

El 10 de desembre de 2009, la Sra. Conxita Tarruella, infer-
mera i representant per Lleida en el Congrés dels Diputats, va 
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impartir la conferència “Actualitat sobre la prescripció infer-
mera. Modificació de la llei del medicament”

El 17 de desembre de 2009, la Sra. Dolors Juvinya, catedrà-
tica d’Educació per a la Salut de la Universitat de Girona, va 
impartir la conferència “La rellevància de l’educació per a la 
salut en la professió d’infermera”

El 17 de desembre i en finalitzar la conferència de la Sra. Jun-
vinya, l’EUI va celebrar conjuntament amb tota la comunitat 
d’aquest centre la “Festa de Nadal”

El 28 de gener de 2010, el Dr. Joan Sánchez Montaña, metge 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va 
impartir la conferència “Aspectes legals a tenir en compte en 
la pràctica infermera”

El 18 de febrer, la Sra. Carme Padró, llicenciada en Ciències de 
l’Educació i especialitzada en Comunicació intercultural, va 
impartir la conferència “Els cuidatges interculturals: un repte 
per a la infermeria del segle XXI”

El 18 de març, la Sra. Concha German, infermera i llicenciada 
en Antropologia i professora de la Universitat de Saragossa, 
va impartir la conferència “La infermeria i la promoció de la 
salut ambiental”

El 14 d’abril, el Sr. Francesc Torralba. Doctor en Filosofia i Te-
ologia i professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, 
va impartir la conferència “Ètica i cuidatges d’Infermeria”.

El 12 de maig, i aprofitant la celebració del “Dia de la Infer-
meria 2010 amb el lema: “Altres escenaris de contribució a la 
promoció de la Salut”, es van dur a terme les conferències:

- L’alumne Sr. Guillem Pons Rullo va impartir la conferència: 
“25 anys d’història en premsa de l’EUI de Lleida”

- Els alumnes de 1r Curs del Grau en Infermeria: Gemma 
Espigares, Marc Cases, Vanesa Diaz i Aida Bondia, van im-
partir la conferència “Els nostres inicis en la investigació 
científica”. Amb aquesta presentació van obtenir el segon 
premi de “comunicació” en les jornades d’estudiants que es 
van fer al març

- El Sr. David Ballester, professor de Psiquiatria i director de 
l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Girona, va repre-
sentar el monòleg: “La vida és un fandango i tonto el qui 
no el balli”

Els actes de cloenda del 25è Aniversari han finalitzat el 17 de 
juny de 2010 amb el lliurament de les orles acadèmiques

Mobilitat d’estudiants

Estudiantat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

ERASMUS

Alumnes d’altres universitats:
2 de la Universitat de Malta

Alumnes del nostre centre:
1 a la Universitat de Vassa
2 a la Universitat de Milan
1 a la Universitat de Nàpols
1 a la Universitat de Malta
2 a la Universitat de Trieste
1 a la Universitat de Pàdova (màster)

Séneca

2 a la Universitat de Girona

1 a la Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat de professorat

La professora Teresa Torner es va desplaçar a la ciutat de Pàdova 
(Itàlia) per signar un conveni d’intercanvi d’estudiants d’Erasmus 
entre la Universitat de Pàdova i l’Escola Universitària d’Infermeria 
de la UdL.
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Altres

l’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les 
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directo-
res de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales

Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les re-
unions periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles 
d’Infermeria Catalanes

S’està treballant activament en la confecció del pla d’estudis 
del Grau en Fisioteràpia

També s’està treballant en el pla docent del Màster en Edu-
cació per la Salut

L’Escola està participant en el programa d’intercanvi universi-
tari “Universidad de la experiencia. Programa Senior”

Professorat visitant

Al llarg del curs, han visitat l’escola professorat de diferents 
universitats, tant per impartir xerrades, cursos, ponències, etc. 
així com d’altres que han vingut per veure l’escola i les seves 
dependències.

Premis

Gemma Espigares, Marc Cases, Vanessa Díaz i Aida Bondia, 
tots ells alumnes de primer curs del grau en Infermeria, van 
obtenir el premi de “Comunicació” pel seu treball: La comu-
nicació no verbal en l’educació per a la salut en les jornades 
que es van celebrar els passats dies 11 i 12 de març de 2010

El premi extraordinari de Fi de Carrera de la Diplomatura en 
Infermeria de la promoció 2005-2009 ha estat per a: Nuria 
Bonet Llovera

El premi extraordinari de Fi de Carrera del Màster Oficial en 
Ciències de la Infermeria de la promoció 2007-2009 ha estat 
per a: Eva Maria Artigues Barberà

El 7 de maig, el Sr. Àngel Ros Domingo, alcalde de Lleida, va 
lliurar a la Sra. M. Luisa Guitard, directora de l’EUI, la “Placa de 
la Paeria al mèrit educatiu i pedagògic”, concedida a l’Escola 
Universitària d’Infermeria, amb motiu del 25è aniversari 

Acadèmiques

El 10 de setembre de 2009, el rector de la UdL va donar la 
benvinguda als alumnes de primer curs del grau en infermeria

Al setembre, es va inaugurar el curs acadèmic 2009-2010 del 
Màster Oficial en Ciències de la Infermeria

Col·laboració constant amb la UdL per fer activitats com: Co-
neixes la UdL, jornada de portes obertes, (per alumnes, pro-
fessors de secundària, etc...), 19 febrer de 2010

També s’ha col·laborat en les jornades de portes obertes per al 
pares del març.

3 juny, xerrada informativa sobre el Màster en Ciències de la 
Infermeria i el Doctorat en Salut

17 de juny de 2010, lliurament de les orles acadèmiques a la 
XXIV promoció de diplomats en infermeria, i la IV del Màster 
en Ciències de la Infermeria.. La padrina d’ambdues promoci-
ons ha estat la Sra. Conxita Tarruella Tomàs. Infermeria, dipu-
tada per Lleida, portaveu de la Comissió de Sanitat, consum i 
política social en el Congrés dels Diputats. La lliçó magistral 
ha estat “La seguretat dels pacients des del nou paradigma 
infermera. Nous avenços, noves competències”

L’ANECA ha aprovat la impartició del Grau en Fisioteràpia el 
qual s’iniciarà en el proper curs 2010-2011

S’està pendent que l’ANECA aprovi el Màster en Educació per 
la Salut

Convenis

S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb el Centre Gerontològic MYCES.
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S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb ADESMA Fundació.

S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb l’Institut Lleidatà d’Oftalmologia (ILO).

S’ha signat conveni de cooperació educativa Universitat-Em-
presa amb el Residencial Sant Sebastià de Lleida.

S’ha signat conveni de cooperació educativa Universitat-Em-
presa amb la Residència Parc del Segre de Lleida.

S’ha signat conveni de cooperació educativa Universitat-Em-
presa amb SANITAS Residencial Ilerda.

S’ha signat conveni de cooperació educativa Universitat-Em-
presa amb la Residència Lleida-Balàfia.

S’ha signat conveni de cooperació educativa Universitat-Em-
presa amb el Centre Assistencial La Noguera SL.

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

Director: Dr. Jose Luís Gallizo Larraz
Secretari: Sr. Jaume Codina Mejón
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@aegern.udl.cat

Anglès i Lingüística

Director: Dr. Josep Maria Cots Caimons (suspés per permís des de 
l’1 de març fins el 31 de juliol de 2010)
Directora: Dra. Nela Bureu Ramos des de (des de l’1 de març fins 
el 31 de juliol de 2010)
Secretària: Dra. Nela Bureu Ramos (fins el 28 de febrer de 2010)
Secretària: Dra. Maria Vidal Grau (des de l’1 de març fins al 31 de 
juliol de 2010)

Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 70
A/e secretaria@dal.udl.cat

Ciències Mèdiques Bàsiques

Director: Dr. Albert Sorribas Tello (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Elisa Cabiscol Català (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dr. Joaquim Ros Salvador (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. Daniel Sanchis Morales (des del 10 de març de 2010)
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 03
Fax 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.cat

Cirurgia

Director: Dr. Antonio Montero Matamala
Secretari: Dr. José Antonio Caceller Vidal
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 22 02
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cirurgia.udl.cat

Didàctiques Específiques

Directora: Dra. Anna Gené Duch (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. M. Alba Herrera Llop (fins el 9 de març de 2010)
Directora: Dra. Montserrat Nòria Jové (des del 10 de març de 2010)
Secretària: Dra. M. Carme Jové Deltell (des del 10 de març de 2010)
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 16
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@didesp.udl.cat
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Dret Privat

Director: Dr. Antoni Vaquer Aloy (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Paloma Begoña de Barrón Arniches (fins el 9 de 
març de 2010)
Directora: Dra. M. Dolors Toldrà Roca (des del 10 de març de 2010)
Secretària: Dra. Mercè Serrano Masip (des del 10 de març de 2010)
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@dpriv.udl.cat

Dret Públic

Director: Dr. Josep M. Tamarit Sumalla (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dr. Antoni Blanc Altemir (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. César Cierco Seira
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
A/e secretaria@dpub.udl.cat

Economia Aplicada

Directora: Dra. Mercè Sala Rios
Secretària: Dra. Teresa Torres Solé (fins el 9 de març de 2010)
Directora: Dra. M. Jesús Gómez Adillón (des del 10 de març de 2010)
Secretària: Dra. Maria Teresa Armengol Rosinés (des del 10 de 
març de 2010)
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.cat

Enginyeria Agroforestal 

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués (fins el 9 de març de 2010)
Secretari: Dr. Álvaro Fernández Serrano (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dr. Joaquim Montserrat Viscarri (des del 10 de març de 2010)

Secretària: Dra. María Cristina Fernández López (des del 10 de 
març de 2010)
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
A/e secretaria@eagrof.udl.cat

Filologia Catalana i Comunicació

Director: Dr. Jordi Suïls Subirà (fins el 24 de març de 2010)
Secretari: Dr. Joaquim Capdevila Capdevila (fins el 24 de març de 2010)
Directora: Dra. Núria Perpinyà Filella (des del 25 de març de 2010)
Secretari: Dr. Jordi Suïls Subirà (des del 25 de març de 2010)
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Fax 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@filcat.udl.cat

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Director: Dr. Julian Acebrón Ruiz (fins al 9 de març de 2010)
Director: Dr. Francisco Javier Javier Terrado (des del 10 de març 
de 2010)
Secretària: Dra. Iolanda Niubó Pinós
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@filcef.udl.cat

Geografia i Sociologia

Director: Dr. Joan Ganau Casas (fins el 9 de març de 2010)
Secretari: Dr. Fidel Molina Luque (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dr. Fidel Molina Luque (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. Jesús Burgueño Rivero (des del 10 de març de 2010)
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.cat
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Història

Director: Dr. Manuel Lladonosa Vall (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Antonieta Jarné (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dr. Joan B. López Melción (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. Pere Benito Monclús (des del 10 de març de 2010)
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.cat

Història l’Art i Història i Història Social

Director: Dr. Joaquim Company Climent (fins el 9 de març de 2010)
Directora: Dra. M. José Vilalta Escobar (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.cat

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director: Dr. Josep Antoni Conesa Mor
Secretària: Dra. Astrid Ballesta Remy
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 70 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.cat

Infermeria

Directora: Sra. Maria Sánchez Fernánz (fins el 24 de març de 2010)
Director: Sra. Pilar Allende Monclús (des del 25 de març de 2010)
Secretària: Sra. Elena Giribert Rubiol
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46 
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.cat

Informàtica i Enginyeria Industrial

Director: Dr. Francisco Solsona Tehas (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Concepció Roig Mateu (des del 10 de març de 2010)
Director: Dr. Miquel Nogués Aymamí (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Marta Oliva Solé (des del 10 de març de 2010)
Av. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.cat

Matemàtica

Director: Dr. Josep Maria Miret Biosca
Secretari: Dr. Josep Conde Colom
Av. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
A/e secretaria@matematica.udl.cat

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Director: Dr. José Antonio Martínez Casasnovas
Secretari: Dr. Josep Carles Balasch Solanes (fins el 31 de maig de 2010)
Secretari: Sr. Jorge Alcazar Montero (des de l’1 de juny de 2010)
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 70 26 13
A/e secretaria@macs.udl.cat

Medicina

Directora: Dra. Carme Piñol Felis
Secretari: Dr. Josep M. Reñé Espinet
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 70 22 05
A/e secretaria@medicina.udl.cat 
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Medicina Experimental

Director: Dr. Reinald Pamplona Gras
Secretari: Dra. Anna Casanovas Llorens
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 37
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@mex.udl.cat

Pedagogia i Psicologia

Directora: Dra. Sofia Isus Barado (fins el 24 de març de 2010)
Secretària: Sra. Concepció Vendrell Serés (fins el 24 de març de 2010)
Director: Dr. Jaume Sanuy Burgués (des del 25 de març de 2010)
Secretària: Sra. Anna Soldevila Benet (des del 25 de març de 2010)
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 51
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@pip.udl.cat

Producció Animal

Director: Dr. Daniel Babot Gaspà
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@prodan.udl.cat

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Vicente Medina Piles
Secretari: Dr. Jesús Pemán García
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@pvcf.udl.cat

Química

Director: Dr. Jaume Puy Llorens (fins el 9 de març de 2010)
Secretària: Dra. Mercè Balcells Fluvia (fins al 9 de març de 2010)
Director: Dr. Magí Puy Llorens (des del 10 de març de 2010)
Secretària: Dra. Encarnació Companys Ferran (des del 10 de març 
de 2010)
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria @pvcf.udl.cat

Tecnologia d’Aliments

Director: Dr. Vicente Sanchís Almenar (fins el 9 de març de 2010)
Director: Dra. Mari Paz Sanchis Fabregat (des del 10 de març de 2010)
Secretari: Dr. Robert Carles Soliva Fortuny
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.cat

INSTITUTS I ENS CONSORCIATS  
AMB PARTICIPACIÓ DE LA UDL

Institut de Ciències de l’Educació

Av Jaume II, 71
25001 LLEIDA
Tel. 34 973 70 33 82/83
Fax 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.cat
www.ice.udl.cat

Durant aquest curs, l’ICE de la Universitat de Lleida ha incorporat, 
entre les seves tasques, la programació i gestió de la Formació 
Permanent de la UdL. Atès que l’ICE és un institut propi de la UdL 
amb presència als Estatuts, s’ha optat per crear un nou centre re-
sultat de la fusió de les tasques de l’ICE i d’un Centre de Forma-
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ció Contínua. D’aquí la nova denominació: Institut de Ciències de 
l’Educació-Centre de Formació Contínua (ICE-CFC).

Així, l’ICE-CFC de la Universitat de Lleida constitueix, des del 2009, 
un nou ens que té la responsabilitat de la programació i la gestió 
dels estudis propis i la formació contínua que es desenvolupen a 
la Universitat de Lleida, tant per al professorat de tots els nivells 
(universitari i no universitari) com per a d’altres col·lectius pro-
fessionals.

El procés d’incorporació de la Formació Permanent a aquest centre 
es va iniciar, liderat pel Vicerectorat de Docència, el curs 2008-
2009. Ha passat per diverses etapes que a continuació es descri-
uen. En primer lloc, en el Consell de Govern del mes de febrer de 
2009, es va aprovar la Normativa de Formació Contínua i Estudis 
Propis de la UdL. A l’abril de 2009, es va constituir la Comissió de 
Formació Contínua, presidida per la Vicerectora de Docència. Al 
Consell de Govern del desembre de 2009, es va aprovar la cons-
titució de l’ICE-CFC, així com la seva nova estructura en àrees i 
unitats i el seu nou reglament.

Aquesta estructura es configura segons dos grans àrees que, al 
seu torn, es realitzen en unitats, com segueix:

I. Àrea de Formació del Professorat i Acció Tutorial.

a) Unitat de Formació del Professorat No Universitari, que s’en-
carrega de la formació del professorat d’educació infantil, primà-
ria, secundària i formació professional, amb la col·laboració i el 
reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Unitat de Formació del Professorat Universitari i Acció Tutorial.

b.1) Subunitat de Formació del Professorat Universitari, que s’ocu-
pa de dissenyar i programar la formació del professorat de la UdL, 
així com d’atendre a les peticions de formació i assessorament dels 
centres de la UdL.

b.2) Subunitat d’Acció Tutorial. S’encarrega de la implementació 
del servei d’orientació i tutoria per als estudiants en el marc del 
Pla d’Acció Tutorial de la Universitat de Lleida i en col·laboració 
amb els diferents centres de la UdL. Coordina també la Setmana 

d’Acollida dels nous estudiants, prestant la seva col·laboració als 
centres.

II. Àrea de Formació Contínua i Estudis Propis.

c) Unitat de Programes Específics de Formació. Està al càrrec de 
la gestió acadèmica, econòmica i logística de determinats estudis 
que donen lloc a títols propis de la UdL i que es desenvolupen 
en tres cursos acadèmics, com a mínim. És el cas del títol de Di-
plomat/da Universitari/ària Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia 
(Programa Sènior).

d) Unitat de Formació Contínua. Té la responsabilitat de la pro-
gramació, gestió administrativa, econòmica i logística, així com de 
la difusió i del suport en la gestió acadèmica i docent de les di-
verses activitats formatives proposades per professorat de la UdL, 
per altres ens externs o pel mateix CFC, i d’acord amb la tipologia 
següent: màsters propis, cursos d’experts, cursos d’especialització 
i seminaris i cursos breus.

A partir del juny de 2009, l’ICE-CFC va iniciar les tasques d’im-
plementació de la Formació Contínua de la UdL. Presentem una 
síntesi dels passos que es van seguir:

Establiment de procediments de traspàs de les activitats de 
formació contínua que gestionava la Fundació de la UdL fins 
aquell moment

Realització de contactes amb els/les coordinadors/es d’aques-
tes activitats, ja des del nou centre

Difusió de la nova situació de les activitats de Formació Con-
tínua a la UdL

Establiment de contactes amb nous coordinadors de diverses 
propostes

Disseny i elaboració de procediments i protocols de propostes 
i gestió de les activitats de formació contínua, d’acord amb 
la Normativa aprovada al febrer de 2009: formularis de sol-
licitud, memòries acadèmica i econòmica, web de Formació 
contínua, processos de preinscripció i matriculació, convenis 
amb institucions externes...
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Formació del personal d’administració i serveis (negociat aca-
dèmic i negociat econòmic) en l’àmbit de la Formació Contínua

Nomenaments de nous caps, adients a les unitats establertes 
a la nova estructura de l’ICE-CFC

Elaboració d’una nova web de l’ICE-CFC, modernitzada i 
d’acord amb la reestructuració del centre i les noves tasques 
assumides

Proposta de modificació de la Normativa de Formació Contí-
nua i Estudis Propis. Aprovació en Consell de Govern de maig 
de 2010

Establiment, d’acord amb la Comissió d’Imatge de la UdL, dels 
nous formats de títols propis de la UdL

Establiment del Registre únic de títols propis de la UdL a l’ICE-
CFC

I. Àrea de formació del professorat i acció tutorial

1. Unitat de Formació del Professorat no Universitari

Responsables: Carme Comes Vilaró, Ignasi Parra Albà, David Saura 
Vivanco. Professorat en Comissió de serveis a l’ICE-CFC, del Depar-
tament d’Educació.

Des d’aquesta unitat, s’han desenvolupat les accions que descri-
vim tot seguit, referents als àmbits que encapçala cada epígraf.

Formació per al professorat formador d’Infantil, Primària i 
Secundària. El gruix de la formació el composen les activi-
tats per al professorat formador dels equips ICE i seminaris 
i grups de treball formats entre professorat del Departament 
d’Educació i professorat de la Universitat de Lleida. Cursos de 
formació específics per a professorat formador i informació. 
El total d’activitats de formació programades per aquest curs 
és de 42 i el nombre d’inscrits és de 746 persones (Dades amb 
data de 17/05/10). Dintre d’aquest bloc de formació, cal fer 
esment a la informació i seguiment que fa l’ICE de les Llicèn-
cies d’estudi del Departament d’Educació.

Formació del professorat d’FP. S’han gestionat 26 activitats 
per a la formació del professorat pertanyent a deu famílies 
professionals dintre de la Formació Professional.

Formació per al professorat interí. Enguany, hem continuat 
la formació adreçada al professorat que per primer cop té un 
contracte d’interí. La inscripció de professorat en aquest curs 
ha estat de 37 de secundària i 46 de primària. Igualment, hem 
fet paral·lelament unes sessions formatives per al professorat 
que ha de fer de tutor d’aquest professorat interí. En aquesta 
activitat, hi ha hagut 26 inscripcions.

Jornades. S’han portat a terme les següents activitats d’aquest 
format:

MERCATEC: en coordinació amb la Fundació d’Ètica i Tec-
nologia, Enginycat! i l’Escola Politècnica Superior de la UdL, 
s’ha realitzat el VII MERCATEC LLEIDA 2010. Hi va haver 1121 
alumnes visitants de 15 centres, 207 alumnes expositors amb 
68 projectes i 45 professors expositors. Paral·lelament es van 
desenvolupar vint tallers.

Jornada tècnica sobre matemàtiques i ciències a l’Educació 
Infantil amb col·laboració amb CREAMAT i CEDECT i partici-
pació de 160 persones.

III Jornada de Recerca, amb assistència de 45 professors i 900 
alumnes.

Projecte comú de lectura i primeres jornades de Biblioteques 
escolars de la demarcació de Lleida.

III Jornada d’Innovació i Empresa.

1a jornada: Convivim amb les discapacitats.

1a jornada: Les TIC als CF’s.

1r Cicle de conferències de ciències a l’Educació Primària

L’ensenyament de la llengua i la literatura castellana

Models pràctics de revisió metodològica
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Homenatge a Jaume Vicens Vives a la UdL

L’art contemporani: una eina innovadora als centres d’ense-
nyament

Col·laboració amb altres entitats. A banda de la relació es-
treta amb el Departament d’Educació i els Serveis Educatius 
de la demarcació de Lleida, es mantenen diferents acords de 
col·laboració en matèria de formació i difusió amb entitats 
externes, com ara:

- Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL)
- Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filo-

sofia (IREF)
- Centre d’Art La Panera
- Fundació d’Ètica i Tecnologia
- Enginycat!
- CEEI Lleida (Centre Europeu d’Empreses i Innovació
- CETILL
- Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida
- Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida
- Associació lleidatana Síndrome de Down
- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
- Institut Gaudí de la construcció
- Museu de joguets i autòmats de Verdú
- Institut Tecnològic de Lleida (ITL)
- Escola d’Automoció (CTI)
- Grup Sardanista Montserrat
- Fundació catalana per a la Recerca i la Innovació (Talència)
- FECYT

Igualment, col·laborem en l’organització d’altres activitats 
que no consten en el pla, com les que citem a continuació:

- La Setmana de la Ciència
- La ciència al carrer

Jornada tècnica: com afavorir la inclusió educativa de les per-
sones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual en 
els centres educatius.

Girl’s day (Centre Dolors Piera)

Concurs de treballs de recerca de la Universitat de Lleida

Activitats d’informació i orientació i de la Universitat de Lleida

En l’apartat de publicacions, podem citar els següents volums, 
apareguts durant aquest curs:

- Tecnologia re-creativa recull de situacions problemàtiques 
que cal resoldre amb enginy. Publicació elaborada per pro-
fessorat del grup de treball de tecnologia. ISBN 978-84-
8409-300-9.

- Tecnologia al batxillerat. Mecànica. Material multimèdia 
interactiu d’autoaprenentatge orientat a professorat i 
alumnat de batxillerat. Publicació elaborada per professo-
rat del grup de treball: Elaboració de material didàctic de 
tecnologia al batxillerat. ISBN 978-84-8409-300-8.2. Uni-
tat de Formació del Professorat Universitari i Acció Tutorial

2a. Subunitat de Formació del Professorat Universitari

Responsables: Montserrat Casanovas Català i Ramona Ribes Cas-
tells, PDI de la Facultat de Ciències de l’Educació, departaments de 
Didàctiques Específiques i Pedagogia i Psicologia. Becari: Miquel 
Mir Foixench.

La Unitat de Formació del Professorat Universitari s’ha ocupat, du-
rant el curs 2009-2010, del desenvolupament d’accions formatives 
dissenyades per al PDI de la UdL tenint en compte tres àmbits 
d’actuació: la docència, la recerca i la gestió.

a) Pel que fa al primer, l’àmbit docent ha estat el tradicionalment 
més desenvolupat en la formació continua del professorat. Com 
és sabut, la implementació de l’EEES ha suposat un canvi subs-
tancial en l’orientació del procés d’ensenyament/aprenentatge. 
D’acord amb aquests canvis, l’oferta formativa del professorat en 
l’àmbit docent ha buscat adequar-se al nou model i s’ha dissenyat 
un ventall d’activitats que tenen com a objectiu contribuir a la 
formació del professorat en els models pedagògics vinculats a les 
noves aproximacions a la docència i els processos d’aprenentatge 
d’acord amb les directrius de l’EEES.

b) Quant a la recerca, atès que al llarg dels darrers anys s’ha detec-
tat la necessitat de formació per a la recerca entre el professorat 
investigador de les universitats, i tenint en compte el fet que el 
Consell d’Usuaris de la UdL, creat el curs 2008-2009, ha fet palesa 
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aquesta necessitat, sol·licitant a l’ICE-CFC que hi donés resposta, 
s’han dissenyat també accions formatives específiques.

c) La gestió forma part, així mateix, del perfil global del professo-
rat universitari. En el present moment de desenvolupament del 
sistema universitari a Europa i, especialment, al nostre país, vers 
la convergència europea, els gestors docents de les universitats 
han d’assolir un alt nivell de preparació per tal de poder fer front 
a les demandes que els seus centres exigeixen, aconseguint així un 
lideratge satisfactori en el marc adequat. Amb aquesta finalitat 
s’han dissenyat activitats de formació que ajudin als membres de 
la comunitat universitària, en general, i, especialment, a les per-
sones que ja ocupen llocs de gestió a fer front a aquests reptes.

La Unitat de Formació del Professorat Universitari ha ofert, durant 
el curs 2009-2010, un total de 69 cursos de formació, dels que 
s’han anul·lat per manca de matrícula dos propostes. Com es pot 
veure en la taula adjunta, dels 67 cursos realitzats, 33 han estat 
formació per a la docència, 15 per a la recerca i 2 han estat dis-
senyats per a la formació en gestió. 8 propostes formatives s’han 
ocupat bé de qüestions transversals, com ara el gènere, bé d’eines, 
aplicacions, etc., que poden emprar-se tant en l’àmbit de la do-
cència com en el de la gestió i la recerca. Del total dels cursos, 9 
corresponen accions de formació en idiomes. En concret, 4 cursos 
d’anglès, 1 curs de francès, 2 d’alemany i 2 d’italià.

Tipologia Número cursos Total cursos

Formació en docència 33

69

Formació en recerca 15

Formació en gestió 2

Formació transversal 8

Taula 1. Cursos realitzats per l’ICE-CFC distribuïts per tipologia de la for-
mació. 2009-2010.

En aquests cursos encarats a la docència, s’inclou el títol propi 
Expert Interuniversitari en Docència Universitària, títol semipre-
sencial, ofertat conjuntament per la Universitat de Girona, la Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida.

Encara que una bona part de les activitats de formació que s’han 
dissenyat les ha proposat l’ICE-CFC (30 del total), s’han també ve-
hiculat cursos suggerits per altres agents, com ara grups de re-
cerca, unitats, serveis de la UdL. Del total dels cursos, 6 han estat 
proposats per grups de recerca de la UdL, 7 per PDI, 9 per facultats 
o centres i 15 per diferents serveis. 

Agent que proposa Número cursos Total cursos

ICE-CFC 30

69

Facultats i centres 9

PDI 7

Grups de recerca 6

Serveis 15

Taula 2. Cursos realitzats per l’ICE-CFC distribuïts per agent que proposa. 
2009-2010.

A banda d’aquesta formació, s’han atès consultes del professorat 
i de grups d’innovació docent respecte a publicacions, assessora-
ment d’experts, etc.

S’ha organitzat també la Jornada sobre Innovació Docent i Tutoria 
Universitària que tindrà lloc el proper 14 de juny de 2010.

2b. Subunitat d’Acció Tutorial

Responsable: Ramona Ribes Castells, PDI, professora del Depar-
tament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. Becària: Maria Deolinda Xuclà Castro.

Des de la Unitat d’Acció Tutorial es fan tasques d’assessorament 
als centres de la UdL, en tots aquells aspectes relacionats amb 
la tutoria i el desenvolupament de competències transversals de 
l’estudiantat.

El resum de les accions realitzades al llarg del curs 2009-2010 que 
volem destacar son les següents:

Assessorament als centres en la implementació del Pla d’Ac-
ció tutorial de l’actual curs i propostes de continuïtat.
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Organització i avaluació de cursos de crèdits de lliure elecció.

Coordinació entre els centres de ETSEA i EPS i l’AGAUR per a 
la implementació del programa de beques Enginycat.

Revisió i manteniment de l’espai d’acció tutorial a la web de l’ICE-
CFC i de l’ espai de coordinació del PAT a la plataforma Sakai.

Assessorament als centres en l’organització del programa d’aco-
llida per als estudiants que inicien estudis als nous graus de totes 
les facultats de la UdL.

Participació en el grup de treball format pels ICEs de les uni-
versitats catalanes sobre les competències genèriques del 
professorat universitari.

A continuació, s’inclou un breu resum de cada una de les accions 
citades.

a) Assessorament als centres en la implementació del Pla d’Acció 
tutorial de l’actual curs i propostes de continuïtat.

El Seminari d’Orientació i Tutoria Universitària, format pels coordi-
nadors del PAT de cada Centre amb la moderació de la responsable 

de la Unitat, s’ha reunit una vegada al mes per debatre diferents 
aspectes de la pràctica tutorial. Les temàtiques principals han estat:

Seguiment de la participació de l’alumnat en les activitats del 
PAT i coordinació dels tallers monogràfics sobre competènci-
es transversals.

Propostes per a la continuació del PAT a segon curs de grau.

Proposta tramesa a la COA sobre la possibilitat de reconeixe-
ment, el curs vinent, de la participació de l’alumne al Progra-
ma d’Acció Tutorial com a crèdit de matèria transversal de la 
UdL en els nous estudis de grau.

Valoració de la setmana d’acollida del curs 2009-10.

Preparació de la setmana d’acollida pels estudiants que s’in-
corporin als nous graus que oferirà la UdL el curs 2010-2011.

Preparació de la jornada de formació sobre l’acció tutorial 
destinada a tot el professorat tutor de la universitat.

Un resum de la participació de professors i estudiants en el PAT 
durant el present curs es pot veure a les taules següents: 

Repartiment de l’estudiantat  
entre el professorat tutor del PAT

Curs 2009-10

Centre Estudis Nº Tutors Nº Alumnes Ràtio

Facultat Educació Social 5 66 13

CCEE Treball Social 4 28 7

Magisteri Ed. Infantil 5 22 4

Educació Primària 11 60 5

Total FCE 25 176 7
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ETSEA Eng. Tèc. Agrícola, Explotacions Agro. 2 12 6

Eng. Tèc. Agrícola, Mecanització i cons-
trucció.

2 6 3

Eng. Tèc. Agrícola, Industries Agràries i 
Alim.

3 15 5

Eng. Tèc. Agrícola, Hortofruticultura 3 13 4

Eng. Tèc. Forestal, Explotacions Forestals 8 69 9

Eng. Tèc. Forestal, Indústries Forestals 1 2 2

Biotecnologia 10 43 4

Ciència i Salut Animal 10 61 6

Total ETSEA 39 221 6

FDE Dret 10 111 11

Administració i Direcció d’Empreses 18 226 13

Total FDE 28 337 12

EPS Eng. Tèc. Industrial, Mecànica 5 96 19

Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 2 19 9

Eng. Tèc. en Informàtica de Sistemes 2 28 14

Enginyeria d’Edificació 4 121 30

Total EPS 13 264 20

Infermeria Infermeria 12 96 8

Total Infermeria 12 96 8

Medicina 10 150 15

Total Medicina 10 150 15

Lletres 8 80 10

Total Lletres 8 80 10

Total UdL UdL 130 1.200 9
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Data Tallers Centre Formador

5 Octubre Treball en grup (1r) Infermeria Rosa Perez

27 Octubre Treball en grup  
(Màster)

Infermeria Rosa Perez

29 Octubre Gestió del temps FCE A. Soldevila

30 Octubre Que és ser assertiu? (2n) Infermeria Gemma Filella

9 Novembre Organització del temps (1r) Infermeria David De Lorenzo

10 Novembre Organització del temps (Màster) Infermeria David De Lorenzo

24 Novembre Resolució de conflictes i presa de decisi-
ons (Màster)

Infermeria Rosa M. Pérez

26 Novembre Tallers sobre l’aprofitament del temps. EPS David de Lorenzo

10 Desembre Treball en grup FCE Pilar Quejido

10 Desembre Control de l’estrès ETSEA Albert Alcaine

18 Febrer Redacció de treballs FDE Imma Creus

25 Febrer Redacció de treballs FDE Imma Creus

3 Març Redacció de treballs F. Lletres Imma Creus

18 abril Edició de vídeos Infermeria Enric Brescó

21 abril Edició de vídeos Infermeria Enric Brescó

En el llistat següent s’adjunta una relació dels tallers de formació 
en competències transversals pels estudiants, ofertats dins del Pla 
d’Acció Tutorial de les diferents titulacions.

b) Cursos reconeguts com a crèdits de Lliure elecció 

La Unitat ha ofertat als estudiants un total de 20 cursos, en el 
format de crèdits de lliure elecció, sobre competències transver-
sals durant el curs 2009-10. El total de cursos realitzats al llarg 
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del període lectiu ha estat de 11 i s’han hagut d’anul·lar 9 cursos 
per no arribar al nombre mínim d’alumnes inscrits. El fet de la 
implantació dels nous plans d’estudi on no es contempla aquesta 
modalitat de crèdits ha repercutit en la matrícula.

El total d’alumnes inscrits als cursos ha estat de 250 i, d’aquestos, 
227 s’han avaluat aptes per a l’avaluació positiva dels crèdits. Tot 
seguit s’adjunta una relació dels cursos realitzats.

1er Quadrimestre

Nom del curs Nombre  
d’inscrits

Nombre 
certificats

Mentors pel programa d’acollida de nous estudiants 25 21

Millora el teu rendiment acadèmic 28 28

Estratègies de comunicació i lideratge 14 13

Relaciona’t bé. Habilitats socials 16 15

1, 2, 3 Relaxa’t 19 17

Com viure les teves emocions 19 18

2on Quadrimestre

Nom del curs Nombre  
d’inscrits

Nombre 
certificats

Educació sexual i sexologia en l’àmbit universitari 23 18

Evita conductes de risc en la conducció 35 34

Eines avançades de relaxació 26 23

Salut i estils de vida 27 22

Museu de Lleida: territori i patrimoni 18 18

c) Suport al programa de Beques Enginycat.

Des del vicerectorat d’Estudiantat, es va demanar a l’ICE-CFC la 
col·laboració en la gestió i implementació de les 23 beques per 
alumnes mentors del Programa Enginycat als centres d’EPS i ET-
SEA. Des d’aquesta unitat, s’ha coordinat la relació entre l’AGAUR 
i els professors tutors dels alumnes becats.

d) Revisió i manteniment de l’espai d’acció tutorial a la web de 
l’ICE-CFC i de l’ espai de coordinació del PAT a la plataforma SAKAI.

S’ha col·laborat en la revisió de la web i s’ha continuat fent recerca 
d’informació i actualització de la documentació per al professorat 
tutor. S’ha anat actualitzant també l’espai compartit de tots els 
coordinadors/es del PAT a la plataforma SAKAI on es recullen les 
aportacions i documents del Seminari.
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e) Assessorament als centres en l’organització del programa d’aco-
llida per als estudiants que inicien estudis als nous graus de totes 
les facultats de la UdL.

Des de la unitat, s’ha treballat i consensuat amb els coordinadors/
es un model de setmana d’acollida general. S’han coordinat les 
acitivitats informatives dels diferents serveis generals de la UdL en 
els programes d’acollida de cadascun dels centres. A la vegada, ens 
hem coordinat amb el servei d’esports i cultural per dissenyar una 
proposta general d’activitats esportives i culturals.

f) Participació en el grup de treball format pels ICEs de les univer-
sitats catalanes sobre les competències genèriques del professorat 
universitari.

Des de la unitat, es participa en aquest grup de treball en el que 
participen els ICEs de la UPC, UdG, UAB. UB, UPF, URV i UOC. El 
seu objectiu és la identificació i consens, per part de la comunitat 
universitària, de les competències genèriques del professorat.

II. Àrea de formació contínua i estudis propis

1. Unitat de Programes Específics: Programa Sènior

Responsable: Ingrid Martorell Boada, professora del Departament 
d’Informàtica i Enginyeria Industrial. Tècnic: Àngel Melero Ribes. 
Becària: Raquel Molina Angulo.

El curs acadèmic 2009-2010, és el primer cop que apareix la Uni-
tat de Programes Específics dins de l’organigrama de l’ICE-CFC. 
Aquesta unitat té la responsabilitat d’atendre i donar resposta a 
les demandes formatives de la universitat i la societat en relació 
amb la tipologia d’estudis de formació contínua de gran format, 
conduents a títols propis de la UdL.

En aquest moment, aquesta unitat coordina i gestiona acadèmica-
ment, econòmica i logística el Programa Sènior, una titulació de 4 
anys per a persones més gran de 50 anys, que es va iniciar el curs 
2006-2007 i que actualment compta amb un total de 80 alumnes.

Des d’aquesta unitat de l’ICE-CFC, s’han desenvolupat les següents 
accions, dins d’aquest Programa Sènior:

a) Seguiment dels cursos de la titulació Diplomat Sènior en Cultu-
ra, Ciència i Tecnologia. Això suposa, entre altres tasques, la plani-
ficació d’horaris, coordinació del professorat, atenció a l’alumnat, 
seguiment diari de les diverses activitats i informació d’eventuali-
tats tant al professorat com a l’alumnat, manteniment i actualit-
zació constant de les informacions de la web del programa Sènior.

b) Implementació del 4t curs del Títol Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia.

El quart curs de la titulació s’ha ofert per primer cop el curs aca-
dèmic 2009-2010. S’han dissenyat i implementat quatre noves 
assignatures obligatòries (Taller d’informàtica IV, Tècniques de 
comunicació oral, Metodologia de la recerca i del treball en equip 
i Taller de redacció científica). Aquestes assignatures obligatòries 
s’han dissenyat per oferir l’oportunitat als estudiants de posar en 
pràctica els coneixements i habilitats que han adquirit en cursos 
previs. Aquestes assignatures també s’orienten cap a metodologi-
es de recerca i de treball en grup que els podran ser molt útils en 
cas que vulguin cursar el Títol d’Especialització.

b) Lliurament d’Orles als primers Diplomats en Cultura, Ciència i 
Tecnologia.

El divendres 28 de maig de 2010, va tenir lloc el lliurament d’Orles 
a la Sala Víctor Siurana de l’Edifici de Rectorat. Un total de 6 dones 
i 8 homes han rebut l’orla que certifica la finalització dels seus 
estudis.

c) Disseny del Títol d’Especialització del segon cicle del Programa 
Sènior: Postgrau Sènior.

Per donar una possibilitats als estudiants de continuar amb els 
seus estudis universitaris es dissenya un curs d’especialització que 
els permeti completar la seva formació en altres camps i que re-
dundin en potenciar la recerca, fomentar la participació i la coo-
peració, proporcionar elements adequats per fer l’anàlisi científica 
i/o humanística i, per últim, potenciar eines pel treball en grup. 
Es dissenya doncs un programa de dos anys amb un total de 60 
crèdits ECTS en total dels quals 36 són obligatoris, (16 el primer 
any i 20 el segon), 18 optatius (9 a primer i 9 a segon) i 6 de lliure 
elecció (3 el primer any i 3 el segon any).
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d) Disseny d’un PAT (Pla d’Acció Tutorial) específic per al Programa 
Sènior.

Durant el curs acadèmic 2009-2010, s’ha dissenyat un PAT basat 
en el general que ja té la UdL però adaptat a les especificitats tant 
del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes sènior com 
al fet que no ha de ser un PAT professionalitzador.

e) Programa d’Intercanvi de la Universitat de Lleida i la Universi-
dad de Burgos.

S’ha dut a terme l’intercanvi entre alumnes del Programa Sènior i 
alumnes del Programa Interuniversitari de l’Experiència de la Uni-
versidad de Burgos. La setmana del 12 al 16 d’abril, 7 estudiants 
de la UdL han viatjat a Burgos per gaudir d’uns dies on, la barre-
ja de cultures, experiències personals i activitats acadèmiques, es 
fonien en un tot comú: l’aprenentatge. Algunes de les activitats 
realitzades aquests dies han estat conferències, col·loquis, classes 
d’història i geografia i visites a la Cartuja de Miraflores, al Mu-
seu Provincial i al jaciment de la Sierra de Atapuerca. Per la seva 
banda, el procés d’intercanvi es completà amb 14 alumnes de la 
UBU viatjant a Lleida la setmana del 24 al 30 de maig, tot coin-
cidint amb l’XI Trobada Estatal de Programes Universitaris per a 
Majors. A més a més de les pròpies activitats de la Trobada, la UdL 
organitza seminaris, conferències, visites a l’edifici CREA (Centre 
de Recerca en Energia Aplicada), al Museu de Lleida, al Parc de la 
Mitjana i al PAM (Parc Astronòmic del Montsec).

f) Organització de la XI Trobada Estatal de Programes Universitaris 
per a Majors.

La unitat de Programes Específics ha treballat en l’organització 
d’aquesta trobada bianual que s’ha celebrat per primer cop en ter-
res catalanes. La trobada ha tingut lloc del 26 al 28 de maig a la 
UdL i ha comptat amb ponents i conferenciants internacionals. 
La conferència d’inaguració fou a càrrec de l’escriptora Rosa Re-
gàs. La trobada va comptar amb dues ponències (Dr. Josep Anton 
Ferré, director de l’AQU i Dr. José Alberto Yuni, Universidad Nacio-
nal de Catamarca, Argentina), una taula rodona i una conferència 
de clausura (Dr. Miguel Ángel Zabalza, Universidad de Santiago) 
a més de sessions de comunicacions i diverses activitats i visites 
culturals a la Seu i a la Paeria. Es va aprofitar també aquesta tro-

bada per a la realització de l’Assemblea de la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM).

g) Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció.

Durant el curs acadèmic 2009-2010, s’han organitzat diferents 
activitats i sortides culturals dins del Programa Sènior. Alguns 
exemples són un seminari sobre la dieta mediterrània el 17 de de-
sembre del 2009, visita als estudis de Catalunya Ràdio a Lleida el 
19 d’octubre, visita a l’exposició de Bolets de les Terres de Lleida 
organitzada pel Grup de Micologia de l’IEI el 26 d’octubre de 2009, 
visita al llac de pescadors de Malpartit per realitzar una observació 
astronòmica el 18 de desembre de 2009.

Aquest curs, l’Associació Amics del Museu de Lleida ha proposat 
una assignatura de lliure elecció per al Programa Sènior, adreçada 
a tots aquells que vulguin conèixer, en el context de l’art i la cultu-
ra de Catalunya, les expressions artístiques de les terres de Lleida i 
dels territoris que conformaven el seu bisbat històric. L’assignatu-
ra va adreçada especialment a tots aquells que, dins de l’esperit del 
voluntariat cultural, vulguin col·laborar en la difusió del Museu de 
Lleida i del patrimoni en general a través les tasques que realitza 
l’Associació.

2. Unitat de Formació Contínua

Responsable: Fernando Guirado Fernández, professor del Depar-
tament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. Tècnic de Formació 
Contínua: Enric Escribà Vidal. Becària: Laia Rúbia Alberich.

Al maig de 2009, es va iniciar la tasca d’aquesta nova unitat de 
l’ICE-CFC. Com s’ha explicat en la introducció, es van engegar un 
seguit d’accions per tal d’introduir la formació contínua en el con-
junt de tasques del centre. Es van elaborar i fixar protocols de 
funcionament, i procediments diversos per tal de poder realitzar, 
segons la Normativa de Formació Contínua, les noves funcions 
relacionades.

Com a resultats, destacarem que aquesta Unitat ha programat 
i gestionat, durant el curs 2009-2010, un total de 79 cursos. 
D’aquest total, 37 ja han estat finalitzats, 14 s’han anul·lat, i la 
resta s’estan duent a terme o encara han de començar.
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Cal assenyalar que un 89% de les propostes formatives han estat 
formalitzades per professorat UdL, i un 11% per entitats externes.

La següent taula mostra, de forma resumida i desglossat per àm-
bits, el nombre de cursos i la seva distribució en cursos proposats 
per professorat UdL (interns) o per entitat externes.

Taula 1. Relació de cursos per àmbits

Oferta de Cursos

Cursos  
Interns

Cursos  
Externs

Cursos  
Anul·lats

Alimentació 4 - 4

Agronomia 3 - -

Arquitectura - 4 2

Cultura i Societat 6 - -

Dret 3 - -

Economia 2 - 1

Educació 1 - -

Esport 3 - -

Informàtica 1 - 1

Medi ambient 7 - -

Nutrició 1 - -

Recursos Humans 18 - 1

Salut 21 5 5

Total 70 9 14

L’àmbit amb una major oferta correspon al de Salut, amb un 33% 
del total, seguit de Recursos Humans amb un 23%. Entre ells pre-
senten un 55% del total de la proposta formativa.

La distribució en funció del tipus de curs es mostra a la Taula 2. 
Es pot observar com el format més emprat és el de Curs de curta 
durada, amb menys de 20 crèdits ECTS. En aquest curs encara co-
existeixen cursos amb format LRU.

Taula 2. Relació de cursos segon el seu tipus

Tipologia

Màster 9

Especialista 6

Expert 3

Curs de curta durada 46

Jornades 1

Postgrau (LRU) 9

Curs especialització (LRU) 3

Curs extensió universitària (LRU) 2

El nombre total d’alumnes matriculats als cursos que s’han rea-
litzat o estan en marxa és de 1.070. Al següent gràfic, és mostra 
la seva distribució segons l’àmbit del curs i desglossada per sexe. 
Només s’han inclòs els àmbits que han tingut o tenen cursos en 
marxa. Cal destacar com la major part dels estudiants són dones, 
un 70%, respecte a un 30% que són homes.
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Figura 1. Total d’alumnes en funció del àmbit i sexe
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Es pot observar com la major distribució dels estudiants es realitza 
als àmbits de Recursos Humans i Salut, la qual cosa presenta una 
relació directa amb el nombre de cursos ofertats. Si s’avalua el 
conjunt de la resta d’àmbits per separat, s’obté una mitjana de 18 
estudiants per curs, sent la mitjana, en aquests dos àmbits, de 14 
estudiants.

Per una altra banda, durant aquest curs, mitjançant l’Acord de la 
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’ajuts a titulats 
i titulades universitàries en situació d’atur per a estudiar màsters 
i postgraus no oficials, de 27 de gener de 2010, la Universitat de 
Lleida ha rebut un ajut per tal de fer front a les despeses deriva-
des de la matrícula de persones titulades universitàries en situació 
legal d’atur, amb edats compreses entre els 25 i els 40 anys, per a 
cursar màsters i postgraus universitaris no oficials durant el curs 
2009-2010.

L’ICE-CFC va rebre l’encàrrec de gestionar aquest ajut entre alum-
nes ja matriculats així com per a organitzar nous cursos expressa-

ment adreçats a persones que reunissin aquests requisits. L’import 
total adjudicat va ser de 50.459,17€, que va poder ser destinat 
íntegrament a persones que reunien els requisits i que es van ma-
tricular en cursos ad hoc i també en altres que estaven ja progra-
mats. Es va fer la difusió en un breu període de temps, mitjançant 
convocatòries públiques. El nombre de persones que han gaudit 
d’aquest ajut ha estat de 29. i el nombre de titulacions que han 
comptat amb aquests estudiants ha estat de 15.

Per una altra banda, en el Consell de Govern del mes de maig de 
2010, s’ha presentat i aprovat una modificació de la Normativa de 
Formació Contínua, adient amb la realitat viscuda i l’experiència 
acumulada durant gairebé un any de funcionament del Centre de 
Formació Contínua.



III. Àrees de suport transversal

1. Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning 
(ASIDE)

Coordinador: Òscar Flores Alarcia. Suport psicopedagògic: Enric 
Brescó Baigés i Noemí Verdú Surroca. Suport tecnològic: Jaume 
Bitterhoff Gatius, Jordi Juárez Mecías i José Antonio Mur Escobar. 
Becari: Arnau Eroles Companys.

Des d’aquesta unitat, s’ha seguit prestant el suport pedagògic i 
tecnològic al professorat de la UdL que han volgut introduir inno-
vacions en la planificació de les seves matèries, entre altres tas-
ques que s’han vingut realitzant durant els últims anys. Però, tam-
bé s’han incorporat noves tasques relacionades amb la Formació 
Contínua que aquesta unitat ha hagut d’assumir per donar suport 
a les altres unitats i àrees. A continuació es descriuen les accions 
dutes a terme en aquesta àrea de suport.

a) Suport a la docència

Aquest curs, s’han atès 71 assignatures. Els suport pot ser de di-
versa índole: professorat que necessita conèixer l’ús de determina-
des eines del campus virtual, professorat que requereix suport per 
planificar la seva docència i com integrar l’ús del campus virtual i 
de les TIC, professorat que vol crear materials docents multimèdia 
interactius.

També s’han gestionat les 6 assignatures virtuals que la UdL apor-
ta al Projecte Intercampus, realitzant les tasques de suport al 
professorat, gestió del procés de matrícula (en col·laboració amb 
l’AGA) i gestió dels espais i els usuaris el campus virtual.

Un altre tipus de suport desenvolupat és a nivell de titulació (graus 
i màsters reglats i propostes formatives de formació contínua), on 
els coordinadors han demanat assessorament per unificar deter-
minats aspectes de totes les assignatures, o per gestionar espais 
i usuaris al campus virtual. Aquest curs hem treballat amb 4 titu-
lacions. En aquest tipus de suport, podem afegir l’assessorament 
realitzat al Servei Lingüístic, que ha virtualitzat bona part de la 
seva oferta formativa amb el suport de l’Àrea.

Finalment, esmentar també la gestió al campus virtual (assigna-
tures i usuaris) d’11 activitats de formació contínua i 7 cursos de 
formació del professorat universitari.

També, com a novetat aquest curs, s’ha ofert un servei de digitalit-
zació de vídeos i àudios. Aquest suport s’ha realitzat a 6 professors.

b) Cursos de formació al professorat

Cursos realitzats per l’Àrea:

1r quadrimestre:

Curs: Ús de l’entorn Sakai.

Curs: Edició d’imatges digitals (bàsic).

Curs: Disseny de continguts en format Web.

Taller: estratègies per analitzar/avaluar debats virtuals.

2n quadrimestre:

Curs: Ús de l’entorn Sakai (edició 2n quadrimestre).

Curs: Disseny de continguts en format Web.

Curs: metodologies docents i ús de les TIC.

Taller: edició de vídeo bàsic en windows (videospin).

També s’han gestionat (contacte amb el formador, horaris, reserva 
d’aules) les 3 edicions del curs “Ús didàctic de les pissarres digitals” 
i del curs “Aplicació didàctica de les pissarres digitals a les titula-
cions de la FCE”.

Finalment, s’ha participat com a formadors en el “Títol expert inte-
runiversitari en docència universitària”.

c) Campus virtual de la UdL

El curs 09-10 es va completar el procés iniciat l’any anterior, que 
tractava de l’elaboració d’unes ajudes en format de videotutorial 
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adreçades al professorat i a l’estudiantat. Aquestes estan dispo-
nibles a la pàgina inicial del campus (http://cv.udl.cat). Aquesta 
pàgina també està gestionada i mantinguda per l’Àrea.

Respecte el campus, esmentar que puntualment el professorat 
s’adreça a nosaltres (normalment telefònicament) per resoldre 
dubtes tècnics. Per tant, aquesta és una altra tasca desenvolupada 
durant aquest curs.

Una altra funció desenvolupada ha estat recollir totes les peticions 
de millora del campus i elaborar un informe que posteriorment ha 
estat estudiat conjuntament amb l’ASIC. Cal fer esment que mol-
tes de les peticions estaran resoltes el curs vinent.

d) Web ICE - CFC

Aquest curs, s’ha renovat la web de l’ICE-CFC, adaptant-la als can-
vis que calia fer-hi degut a la constitució del Centre de Formació 
Contínua de la UdL. I també per tal de renovar tant continguts 
com formats d’una web que resultava ja obsoleta.

Cal destacar en aquest apartat l’esforç realitzat entre tots els 
membres de l’Àrea per a tenir publicades a la web totes les pro-
postes formatives de formació contínua que s’anaven aprovant.

Un altre element important és la creació de la intranet, on cada 
secció de l’ICE-CFC disposa d’un administrador per gestionar ele-
ments concrets dels seus projectes.

e) Formulari de Formació Contínua

Un projecte nou d’aquest curs ha estat l’elaboració d’un formu-
lari, a partir del disseny aportat per la direcció, a través del qual 
els coordinadors podran fer les propostes de formació contínua 
telemàticament. Cal destacar la complexitat tècnica del projecte, 
sobretot des del punt de vista informàtic, degut a què l’eina té una 
complexitat i unes conseqüències en tot el procés de gestió de 
propostes que ha calgut resoldre. L’objectiu és acabar el projecte 
aquest curs.

f) Aula de Recursos de l’ICE

Durant el curs, s’ha realitzat el manteniment de l’aula, amb una re-
visió periòdica de les màquines i amb la instal·lació i desinstal·lació 
del programari que es requereix per als diferents cursos formatius 
que s’hi realitzen.

g) Projecte de catalogació dels llibres de l’ICE-CFC

L`Àrea ha donat suport tecnològic, a través d’una eina que va de-
senvolupar el curs passat, a l’equip de persones que estan treba-
llant en catalogar els llibres de l’ICE-CFC. Es tracta d’una eina que 
permet afegir etiquetes i catalogar recursos.

h) Pla d’Acció Tutorial de la UdL

El setembre de 2009, l’Àrea va col·laborar en la Setmana d’Acollida, 
fent presentacions del campus virtual als alumnes nouvinguts de 
grau de totes les facultats i escoles. Actualment ja s’està planifi-
cant la Setmana del setembre de 2010.

i) Repositori institucional de la UdL

L’Àrea ha iniciat una col·laboració amb aquest projecte, que està 
coordinat pel CRAI. Aquest curs, es va assessorar al CRAI respecte 
les etiquetes pedagògiques que hauria de tenir el repositori en 
l’apartat de docència, i estem en procés d’establir el procediment 
per a què el professorat afegeixi els seus recursos en aquesta eina.

2. Negociat acadèmic

Cap del Negociat: Beatriz Roigé Ollé.

Administrativa: Anna Farré Pagés.

Auxiliar administrativa: Teresa Garcia Castell.

Bàsicament, la tasca del Negociat és la de donar suport acadèmic 
a les diferents Unitats de l’ICE-CFC. A continuació, relacionem en 
síntesi les tasques realitzades.
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a) Per a la Unitat de Formació del Professorat no Universitari. 

Hem de destacar l’extinció, en el curs acadèmic 2008-2009, del 
curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), que 
en la seva última edició va moure un volum de 800 sol·licituds per 
poder-lo cursar.

Pel que fa a la Normalització Lingüística, ens hem encarregat de 
la gestió de la matrícula i dels expedients acadèmics dels inscrits, 
de fer la difusió en la web i en la premsa, així com la reserva de les 
aules per poder dur a terme les activitats.

Pel que fa a la resta d’activitats d’aquesta Unitat, el Negociat s’en-
carrega de expedir els certificats.

b) Per a la subunitat de Formació del Professorat Universitari.

El negociat s’encarrega de la gestió de les activitats adreçades a 
la formació del professorat universitari. Aquesta gestió consisteix 
en l’oferta a la web de les activitats, control de l’inscripció, reserva 
dels espais, preparació de la documentació pel control d’assistèn-
cia i avaluació de les activitats, i l’expedició dels certificats.

Així mateix, el Negociat s’encarrega d’introduir les activitats de 
formació de l’ICE-CFC que el professorat ha cursat, així com de va-
lidar, d’acord amb la decisió d’una comissió formada per la direc-
ció, els caps d’unitat i la cap del negociat, les activitats de formació 
del professorat de la UdL que no han estat realitzades a l’ICE-CFC.

S’introdueix, així mateix, les dades del professorat al DPPA, d’acord 
amb les activitats realitzades a l’ICE-CFC.

c) Per a la subunitat d’Acció Tutorial.

Es gestiona l’oferta de crèdits de lliure elecció, es fan les propos-
tes al Vicerectorat de Docència per tal que es reconeguin aquests 
crèdits de lliure elecció. Així mateix, es fa la difusió a la web i als 
estudiants, la gestió de la matrícula, la reserva dels espais, el con-
trol de l’assistència i les actes i l’expedició dels certificats.

d) Per a la Unitat de Formació Contínua.

Aquest curs acadèmic 2009-2010, s‘endegat aquesta Unitat de 
nova creació que s’encarrega de la gestió d’activitats adreçades a 
la Formació Contínua i al llarg de la vida.

Des del Negociat, ens encarreguem de rebre les propostes, de co-
ordinar, conjuntament amb l’àrea de suport a la Innovació docent 
i e-learning, la seva difusió a la web, de contactar amb els coor-
dinadors de les activitats per tal de mantenir-los informats de la 
gestió de les matrícules dels inscrits, de gestionar la matrícula i 
els expedients acadèmics dels inscrits, d’expedir certificacions de 
la docència del professorat, així com de tenir cura de les actes que 
ens fan arribar els coordinadors per tal de expedir els certificats 
dels que hagin assolit els coneixements.

3. Negociat econòmic

Cap del Negociat: Stella Maris Miret

Auxiliars Administratius: Esther Elías Pascual

M. José Bret Zurita (fins el 9 de maig 2010)

Josep M. Romero Gómez (des del 10 de maig 2010)

Al llarg d’aquest curs 2009-2010, el Negociat econòmic s’ha en-
carregat de tramitar tota la despesa que fa referència a la formació 
que gestionen acadèmicament les unitats i el Negociat acadèmic, 
és a dir, tots els tràmits econòmics que generen la formació del 
professorat universitari i no universitari, els cursos dels crèdits de 
lliure elecció, el Programa Sènior i totes les activitats de Formació 
Contínua.

Per tant, s’han incorporat noves tasques de gestió econòmica 
per les quals hem hagut de crear nous protocols i procedi-
ments, en relació amb les unitats implicades (Àrea de Forma-
ció Contínua i Estudis Propis).

Hem d’afegir la gestió econòmica del projecte general de l’ICE-CFC 
i de la despesa pròpia de l’àrea.
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Per tant, podem dir que la nostra tasca s’ha realitzat en dos grans 
blocs a nivell de justificació econòmica. Per una banda, tota la 
documentació que hem fet arribar a l’Àrea Econòmica de la Uni-
versitat de Lleida, i, per una altra, la justificació de la despesa al 
Departament d’Educació, pel que fa a la formació permanent del 
professorat no universitari.

A més, les persones del negociat econòmic han realitzat altres tas-
ques a destacar, com l’atenció al professorat de la UdL i als/a les 
coordinadors/es de les activitats de formació contínua, orientant-
los i resolent possibles dubtes. Han atès igualment a un nombre 
important de professorat extern que ha vingut a la UdL per tal 
d’impartir cursos de formació al professorat universitari. Així ma-
teix, s’ha gestionat tot allò relacionat amb els desplaçaments del 
professorat que es rep a l’ICE-CFC: reserva de bitllets, d’allotja-
ments i altres.

CENTRES ADSCRITS

INEFC-Centre de Lleida

director: Dr. Cristòfol Salas i Santandreu
Partida de la Caparrella, s/n
25192 LLEIDA
Tel. 34 973 27 20 22
Fax 34 973 27 59 41 
aalonso@inefc.es
Activitats realitzades:

Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre

“Bàdminton: perfeccionament II”, organitzat pel Sr. Fernando 
de Andrés

“Hipologia. Iniciació als treballs peu a terra i llenguatge ges-
tual”, organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana

“Creació d’una empresa de serveis esportius”, organitzat pel 
Dr. Carlos Faleroni

“Manteniment d’equipaments esportius”, organitzat pel Dr. 
Carlos Faleroni

“Exercici físic i prevenció de patologies d’esquena”, organitzat 
pel Dr. Xavier Peirau

“Com cercar feina i crear-te una trajectòria professional”, or-
ganitzat pel Sr. Francesc Reig

“Use of english in sport sciences”, organitzat per la Dra. Car-
lota Torrents

“Congrés de futbol ciutat de Tarragona”, organitzat pel Sr. 
Marc Vivés

“Gestionant per projectes en l’esport. Aplicacions pràctiques”, 
organitzat pel Dr. Carlos Faleroni

“Tècniques bàsiques d’ensinistrament d’un poltre peu a terra”, 
organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana

�� “La marxa nòrdica (nòrdic walking): una activitat física salu-
dable”, organitzat pel Sr. Enrique Ballestero

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre:

“Readaptació esportiva”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau

“Tècniques bàsiques d’ensinistrament d’un poltre muntat”, 
organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana

“Tècniques de seguretat a la neu”, organitzat pel Dr. Joan Fuster

“Ju jutsu: Defensa personal japonesa”, organitzat pel Dr. Car-
los Faleroni

“Coreografia grupal d’acrobàcia, acrosport i expressió corpo-
ral: Gimnastrada 2010”, organitzat per la Dra. Carlota Torrents

“Piragüisme nivell III”, organitzat pel Sr. Josep Charco

“Esquí de fons III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster

“Tècnic de vela lleugera”, organitzat pel Dr. Joan Fuster

“Vela III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster
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“Treballs d’Hipologia peu a terra. Història del cavall”, organit-
zat pel Dr. Joan Antoni Prat

“Percussió i expressió corporal”, organitzat per la Dra. Carlota 
Torrents

“Fitness Aquàtic”, organitzat pel Dr. Alfredo Joven

“Manteniment de piscines d’ús públic”, organitzat pel Dr. Car-
los Faleroni

“Organització i direcció d’activitats en un centre esportiu”, 
organitzat pel Dr. Carlos Faleroni

“La marxa nòrdica II”, organitzat pel Sr. Enrique Ballestero

“Tècniques de seguretat en roca i vies ferrades”, organitzat 
pel Dr. Joan Fuster

“Programes de formació de rugbi escolar (formació on-line)”, 
organitzat pel Dr. David Carreras

“Bàdminton: Perfeccionament I”, organitzat pel Sr. Fernando 
de Andrés

“Jornada de prescripció de l’exercici físic en patologies cardi-
ovasculars”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau

“Congrés de la societat catalana de medicina de l’esport”, or-
ganitzat pel Dr. Xavier Peirau, la Sra. Assumpta Ensenyat, el Sr. 
Xavier Sanuy i el Sr. Guillermo Torres

“Captació i fidelització de clients en centres educatius”, orga-
nitzat pel Sr. Vicente Javaloyes

“Entrenament en alçada”, organitzat pel Dr. Alfonso Blanco

“Ciclisme en ruta: anàlisi de competicions”, organitzat pel Dr. 
Alfonso Blanco

Activitats

Setmana d’acollida dels alumnes de 1r curs (del 7 al 10 de 
setembre de 2009)

Celebració de les Jornades tècniques INEFC- Club Balonmano 
Petro de Luanda (dies 13 i 14 d’octubre de 2009)

Acte d’inauguració dels curs acadèmic 2009-2010 de l’INEFC, 
celebrat el dia 28 d’octubre de 2009 a la seu de Barcelona. La 
lliçó inaugural “Art i Esport” va anar a càrrec del Dr. Ramon 
Balius i Juli

Reunió d’experts en educació emocional d’onze universitats 
d’Europa i de Sud-Amèrica per tal d’analitzar les conclusions 
de l’estudi realitzat (dies 30 i 31 d’octubre de 2009)

Jornada d’Esport Sostenible i Benestar “La visió de les ins-
titucions i els tribunals respecte l’esport sostenible” (14 de 
novembre de 2009)

Exposició ECOENTITATS al hall de la piscina del centre de Llei-
da de l’INEFC (del 16 al 20 de novembre de 2009)

Celebració de la Jornada de Dinamitzadors i Coordinadors de 
Pla Català d’Esport a l’Escola a Primària (27 de novembre de 
2009)

Caminada de Marxa Nòrdica “Batallan d’Ilerda” (29 de no-
vembre de 2009)

Estada de Bàsquet Femení BLAGNAC (França) (dies 9, 10 i 11 
de desembre de 2009)

Jornada de portes obertes – Marató de TV3 – al Club Esportiu 
INEF (13 de desembre de 2009)

Jornades d’Orientació Universitària (dies 3 i 4 de febrer de 
2010)

Jornada de Campus Obert al centre de Lleida de l’INEFC, em-
marcada dins les activitats de la Universitat de Lleida (19 de 
febrer de 2010)
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Celebració de la II Jornada de prescripció de l’exercici físic en 
patologies cardiovasculars (27 de febrer de 2010)

Activitats especials a la piscina de l’INEFC-Lleida en comme-
moració del Dia Mundial de l’Exercici Físic (6 d’abril de 2010)

Celebració de les Jornades de Prevenció de Malalties Cardi-
ovasculars. Acció de promoció de l’exercici físic i dels seus 
serveis del Club Esportiu INEF (dies 9 i 10 d’abril de 2010)

Activitats de Festaesport (balls, natació i bàdminton) per ce-
lebrar el 25è Aniversari del Club Esportiu INEF (11 d’abril de 
2010)

Celebració de la Festa de la Terra en el Parc de la Mitjana de la 
ciutat de Lleida. Trobada lúdica i festiva on es promouen els 
valors de la Carta de la Terra. En aquesta activitat van parti-
cipar moltes escoles de la ciutat de Lleida (22 d’abril de 2010)

Actuació “Flash Mov” a la Plaça Sant Joan de Lleida. Acció 
expressiva dels alumnes de l’assignatura d’Expressió Corporal 
i Dansa de l’INEFC-Lleida (22 d’abril de 2010)

Trobada de Minihandbol (25 d’abril de 2010)

Campanya de “Recollida de botes de futbol” per l’ONG COO-
PERA (durant el mes de maig de 2010)

Actuació del Grup Muvmentics del centre de Lleida de l’INEFC 
a la Plaça Sant Joan. Aquesta actuació formava part dels ac-
tes programats per a la Festa Major de Lleida de “Sant Anas-
tasi” (7 de maig de 2010)

Milla urbana 2010 (30 de maig de 2010)

Celebració de la cerimònia de llicenciatura de la XXVa Promo-
ció en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del centre de 
Lleida de l’INEFC (5 de juny de 2010)

Celebració del VIè Torneig d’Handbol-Platja a l’INEFC-Lleida 
(6 de juny de 2010)

Durant tot el curs acadèmic 2009-2010 s’han realitzat 15 vi-
sites guiades del centre a diferents centres educatius de la 
província i del territori català per tal d’informar sobre els es-
tudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Durant tot el curs acadèmic 2009-2010, s’han realitzat 7 vi-
sites personalitzades del centre per tal d’informar sobre els 
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Escola Universitària de Relacions Laborals

Director: Sr. Ramon Borjabad Bellido
Gran Passeig de Ronda, 55-57 Baixos
25006 Lleida
Tel. 973-248993
Fax. 973.221818
A/e: capadministracio@eurl.es
http://www.eurl.es

Activitats docents

Durant el curs 2009/2010, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada als tres cursos de la Diplomatura en Relacions La-
borals, es va iniciar el nou Grau en Relacions Laborals i Recursos 
humans.

Convenis en pràctiques d’empreses

Destaquem, com en anys anteriors, múltiples convenis de pràcti-
ques amb empreses de la província de Lleida.

Cursos

L’ Escola ha realitzat els següents cursos reconeguts amb 
crèdits de lliure elecció:

La iniciativa Empresarial. Idoneïtat i viabilitat en la promoció 
econòmica

Qualitat de vida en el treball: factors psicosocials

Ètica i responsabilitat social de les organitzacions
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Noves fórmules de finançament a les societats cooperatives

La navegació marítima i aèria: el buc, l’aeronau i els contrac-
tes d’explotació dels mateixos

La gestió de la igualtat en les empreses

Màrketing, publicitat i comerç electrònic

Propietat industrial i protecció a la qualitat

Confecció de nòmines i assegurances socials

Contractes en l’àmbit empresarial

Les Empreses de medicació en assegurances i reassegurances 
privades. Elements de direcció i gestió

A més, a l’Escola es va impartir el Taller sobre l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Activitats de Recerca. Publicacions

En aquest apartat destaquem la publicació de l’anuari de la Fun-
dació Ciutat de Lleida que, com cada any, compta amb la col-
laboració dels professors de l´Escola i centres propis de la UdL així 
com d’altres Universitats espanyoles i estrangeres.

A més, diversos professors segueixen estant en grups d’investiga-
ció de dintre i fora de la UdL.

Altres activitats

L’Escola ha participat en les següents activitats de informació i 
promoció dels estudis de Relacions Laborals en:

La Jornada de Portes Obertes (UdL)

XXV Jornada de Orientació Universitària i professional. Insti-
tut Manuel de Pedrolo

Jornada presentació oferta docent (EURL)

En el lliurament de Orles als alumnes, la ponència va estar a càrrec 
de la Dra. Carmen Galán, Professora titular de Dret Mercantil de la 
Universitat Complutense de Madrid.

Escola Universitària de Turisme – Terres de Lleida

Director: Dr. Josep Maria Balcells Sesplugues
Pda. Caparrella s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax. 34 973 28 90 06
informacio@eutl.org
www.eutl.org

Els estudis de Turisme a l’Escola Universitària de Turisme Terres de 
Lleida tenen com a objectiu formar professionals del món de l’em-
presa turística, dotant-los de la millor preparació tècnica i huma-
na per assumir tasques directives i de responsabilitat empresarial. 
Per fer-ho, en el programa d’estudis, incorporem coneixements 
clau en recursos humans, direcció comercial i màrqueting, direc-
ció financera i comptabilitat, tecnologies de la informació i de la 
comunicació, però també matèries humanístiques. El programa, 
amb una marcada vocació empresarial, permet escollir entre dos 
itineraris formatius amb la finalitat de capacitar els professionals 
de l’empresa per a entorns empresarials, multiculturals i interdis-
ciplinaris.

Inici del curs 2009/10

El dia 14 de setembre, va tenir lloc la incorporació dels estudiants 
de nou ingrés a l’Escola. Com és habitual en els darrers anys, els 
nous alumnes van ser rebuts a l’Hotel AC Lleida pel director de 
l’Escola, Dr. Josep Maria Balcells. En el decurs de l’acte, va pronun-
ciar unes paraules el director de l’Hotel i antic alumne de l’Escola 
de Turisme, Sr. Ricard Borrás, que, posteriorment, va convidar els 
alumnes a visitar les instal·lacions de l’establiment.

Acte de lliurament d’orles

El dia 21 de maig, s’ha dut a terme el lliurament d’orles als alum-
nes de la XXIX promoció de l’Escola de Turisme. Els nous diplomats 
han estat apadrinats pel Sr. Jordi Planella de Rubinat, antic alumne 
del nostre centre i actualment Director General de la multinacio-



72 Centres i departaments

nal hotelera Gupo Piñero Bahía Príncipe Hotels & Resorts, que va 
impartir la lliçó magistral El paper de l’hoteleria espanyola en el 
desenvolupament turístic del Carib. L’acte va estar presidit pel Dr. 
Joan Viñas, Rector Mgfc. de la Universitat de Lleida i va comptar 
amb la presencia de diferents autoritats i empresaris del sector 
turístic de les comarques de Lleida.

Nomenaments

Durant la última reunió del Consell Rector de la Cooperativa Terres 
de Lleida, titular de l’Escola de Turisme, ha estat nominat President 
de la mateixa el Dr. Josep Maria Rusiñol, en substitució del Sr. Ce-
lestí Roca que, per motius personals, ha presentat la seva dimissió.

Espai Europeu d’Educació Superior 

Membres del professorat de l’Escola de Turisme han participat com 
assessors externs, junt amb PDI de la UdL, en la elaboració del Pla 
d’Estudis del Grau de Turisme que, a partir del curs 2010-11, ha de 
substituir gradualment l’actual diplomatura.

Cursos i Conferències 

Al llarg del present curs acadèmic, s’han organitzat diverses activi-
tats (cursos i conferències) sobre temes vinculats al sector turístic 
que es consideren d’interès per als alumnes i que són d’actualitat 
per a la professió. L’objectiu es formar, informar, però també crear 
un fòrum de debat amb els professionals del sector turístic sobre 
temes d’interès.

Les activitats celebrades durant el curs 2009-10 han estat les se-
güents:

Les fires de turisme: com superar-se en temps de crisis

De Normandia a la Ruta del Maquis: la història com a recurs 
turístic

El viatge a través de l’objectiu d’una càmera (segon curs de 
fotografia i viatges)

L’Oferta turística a les comarques de Lleida (recursos i activi-
tats) i l’activitat promocional

La Ciència com a recurs turístic: el cas del Centre d’Observació 
de l’Univers al Montsec

La seguretat alimentària en els viatges

Com aprofitar les millors ofertes de viatges sense enganys

Cultura i patrimoni en el turisme religiós

El turisme de neu i muntanya

D’altra banda, i en el marc del conveni que l’Escola Università-
ria de Turisme té subscrit amb l’empresa lleidatana ICG Software, 
hem organitzat una presentació del programa de gestió hotelera 
FrontHotel i del software per a establiments i cadenes de restau-
ració FrontRest. El curs ha estat impartit per personal de la pròpia 
empresa ICG i ha comptat amb un nombrós grup d’alumnes.

Borsa de Treball, Pràctiques i Convenis amb empreses/
institucions

La Borsa de Treball i Pràctiques de l’Escola proporciona atenció 
personalitzada a les empreses i a les institucions en la cerca i lo-
calització d’alumnes o ex-alumnes possibles candidats per cobrir 
llocs de feina oferts.

Tasques desenvolupades:

Recollida d’ofertes de treball o de pràctiques i publicació d’aques-
tes al web de l’Escola www.eutl.org i al Tauler d’anuncis i plafons 
destinats a inserció laboral.

Durant el curs, s’han organitzat reunions amb empreses i institu-
cions per conèixer el seu funcionament i els processos de selecció 
que empren, així com per donar a conèixer la Borsa de Treball, el 
seu funcionament i la possibilitat de formalitzar convenis de coo-
peració educativa amb estudiants de l’Escola per a la realització de 
pràctiques en les seves empreses/institucions.

D’altra banda, s’han enviat currículums d’estudiants i diplomats 
prèviament preseleccionats per la mateixa Borsa segons el perfil i 
els requisits sol·licitats per l’empresa.
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Convenis amb empreses i institucions 

l’Escola Universitària de Turisme potencia vincles i acords amb el 
món empresarial i amb les institucions Lleidatanes. Actualment, 
compta amb una important xarxa d’empreses i institucions pú-
biques i privades que col·laboren amb el seu projecte educatiu. 
Així, l’alumne pot realitzar estades en diferents empreses durant 
la carrera, de 500 (un total de 15 crèdits), de manera que té una 
primera experiència laboral en finalitzar els estudis. Entre els con-
venis signats o renovats dins dels programes de pràctiques, durant 
el present curs acadèmic, hi figuren les següents empreses:

Hotels

AC Lleida
Hotel Lleida
Hotel Papa Luna (Peñíscola)
Hotel NH
Hotel Abba Formigal
Prestige Hotels Group
Hotel Els Avets
Hotel Villa Cortés (Tenerife)
Hotel Pino Alto (Montroig)
Cal Rotés (Linyola)
Parador de La Seu d’Urgell
Parador de Arties

Agències de Viatges

Halcón Viatges
Viatges Vincit (Barcelona)
Viatges Iltrida
Atesa
Noelia Tours (Fraga)
Barceló Viatges
Viatges Iberia
Viatges Marsans
Viatges Cos
Viajes Glauka (Monzón)

Ajuntaments

Ajuntament de Tàrrega

Ajuntament de Verdú
Ajuntament de Lleida
Ajuntament d’Artesa de Segre

Fires

Fira de Sant Miquel
Fira del Torró d’Agramunt
Fira del Teatre de Tàrrega

Oficines de Turisme

O. T. Ordino (Andorra)
O. T. Guissona
O.T. Lleida

Càmpings

Càmping Serra de Prades

Institucions autonòmiques i Consells Comarcals

Generalitat de Catalunya
C. C. de La Segarra
C. C. de Les Garrigues

Patronats

Patronat Municipal d’Iniciatives de Pons
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”
Turisme de Lleida
Turisme de Sitges

Altres

Associació cultural Sant Gaietà (Aitona)
Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de Ponts i Comarca
Observatori Astronòmic del Montsec

Aquests convenis s’afegeixen als mes de 100 en vigor per a la rea-
lització de pràctiques i comprenen àmbits tan diversos com ara la 
hoteleria, la intermediació turística, les empreses de transport de 
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viatgers, l’administració local, comarcal i autonòmica, els museus 
i la producció serveis, etc.

La mobilitat dels estudiants i professors

Relacions Internacionals gestiona programes d’intercanvi acadè-
mic dels estudiants i professors de Turisme.

L’Escola rep cada any un nombre elevat i creixent d’alumnes de 
l’estranger, dins els seus diferents programes, acords i convenis 
que es gestionen des de la Oficina de Relacions Internacionals 
(ORI) de la UdL.

L’Escola de Turisme ofereix anualment una sèrie de programes 
d’intercanvi tant per a l’alumnat com per al professorat. Aquests 
programes són generals per a la gran majoria d’institucions d’en-
senyament superior públiques de l’Estat (com és el cas del pro-
grama Sòcrates-Erasmus), d’altres són propis de la Universitat de 
Lleida, fruit d’un acord entre la nostra UdL i altres institucions 
de caràcter docent i, en tercer lloc, alguns programes d’intercanvi 
són resultat d’acords de la nostra Escola amb altres universitats i 
institucions. A més a més, hi ha alumnes, tant outgoings (alumnes 
de l’Escola que marxen a estudiar fora durant un quadrimestre o 
un any acadèmic sencer) com incomings (alumnes de fora que 
estudien en la nostra Escola durant un curs o un quadrimestre).

Erasmus

Es pot realitzar un semestre o un any en una universitat europea 
entre les 15 amb les quals existeix conveni.

El programa Erasmus per a l’Escola de Turisme, sens dubte el que 
més estudiants ha reunit (tant outgoings com incomings), té 
actualment acord amb 13 països (França, Bèlgica, Malta, Suecia, 
Finlàndia, Noruega, Xipre, Itàlia, Grècia, Polònia, República Txeca 
i Hongria.

Durant el curs 2009-10, els països amb més relació han estat, Fin-
làndia, Noruega, República Txeca, Polònia i Hongria.

L’Escola de Turisme, a través de la Universitat de Lleida, partici-
pa en el programa d’intercanvi d’estudiants ANUIES-CRUE que té 
com objectiu el intercanvi d’estudiants entre universitats espa-

nyoles i mexicanes. El nostre centre ha acollit durant el present 
curs acadèmic 5 estudiants de universitats mexicanes.

Quadre de mobilitat primer quadrimestre

Universitat Quadrimestre Nombre 
d’alumnes

University of South Bohemia 1r 4

Academy of Physical Education in 
Crakow

1r 4

Universidad de Guadalajara 1r 1

Total 9

Quadre de mobilitat segon quadrimestre

Universitat Quadrimestre Nombre 
d’alumnes

Lathi University of Applied Sciencies 2n 1

Universidad de Guadalajara 2n 1

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

2n 1

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

2n 1

Total 4

Visites, assistència a Fires i actes culturals amb 
participació de l’alumnat

Els alumnes han participat, durant el curs acadèmic, en les se-
güents activitats organitzades per l’Escola:

Visita a empreses i institucions

- Aeroport d’Alguaire
- Llotja de Lleida
- Club de Golf Lleida
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- Hotel Finca Prats
- Bodegues Raimat
- Centre de Fauna Vallcalent
- Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
- Hípica Champion Horse
- Seu Vella
- Observatori Astronòmic del Montsec
- Saló Internacional de Turisme de BCN
- Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)
- Patronat de Turisme del Vendrell
- Hotels & Resorts Punta Cana
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Pel que fa a la política d’infraestructures dutes a terme al llarg del 
curs 2009/2010, i que continuarà fent-se el proper any, han tingut 
tenen i tindran com a objectiu millorar els espais de docència i de 
recerca amb nous edificis o amb reformes dels ja existents en el 
marc del Pla Plurianual d’inversions del Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa. En totes les actuacions realitzades s’ha re-
querit la participació dels centres i dels usuaris.

Dins del conjunt d’actuacions fetes aquest any cal destacar la in-
auguració de la sala de simulació de la Unitat Docent de l’Arnau de 
Vilanova. L’acabament de la reforma de les aules de la Facultat de 
Lletres, així com l’inici de les obres a l’ETSEA en el marc de l’EEES.

La nostra acció també s’ha adreçat a altres espais com la finalitza-
ció de 1a 1ª i 2ª fase de l’edifici de Biomedicina i l’inici de la 3a, fase 
així com la gestió amb els propietaris dels terrenys per determinar 
l’espai per al nou mòdul de Biomedicina.

Finalment s’ha iniciat la darrera fase de les obres del CREA i s’han 
acabat les del edifici UdL-IRTA, les dels vestuaris i de la pista a 
l’ETSEA. També prossegueixen les obres d’urbanització en aquest 
Campus. Properament s’iniciarà el cobriment parcial o total de la 
sèquia del Campus de Cappont i la restauració de la taulada del 
Rectorat.

Pel que fa al projecte executiu del polivalent 2 del Campus de Cap-
pont s’han fet totes les gestions possibles per tal que pugui licitar-
se el més aviat possible.

No volem acabar sense mencionar que el proper curs 2010/2011 
s’ofertarà a la comunitat universitària 150 habitatges en règim de 
lloguer a La Vila de Lleida ubicada a Ciutat Jardi Sur2.

L’acció en l’àmbit de les TIC’s s’ha caracteritzat per la posada en 
funcionament de noves sales de videoconferències, l’ampliació de 
la cobertura Wifi a tots els Campus i espais de la UdL, la migració 
de tota la telefonia analògica a telefonia IP, la creació d’una nova 
sala de servidors així com la posada en marxa de l’entitat de Re-
gistre de Certificació Digital. També s’ha donat suport i desenvolu-
pament del sistema de vot electrònic, s’ha participat en el disseny 
de diversos projectes entre els quals cal destacar els de l’Adminis-
tració Electrònica, també s’ha col·laborat amb l’SBD - CRAI a la 

migració del sistema de gestió de biblioteques VTLS al nou aplica-
tiu MILLENIUM així com a la implantació del repositori obert UdL.

Aquestes han estat les actuacions més rellevants dels diversos 
àmbits del Vicerectorat:

Àrea de Sistemes d’ Informació i 
Comunicacions (ASIC)

Director: Carles Fornós Tarruella
http://www.asic.udl.cat

S’ha finalitzat la migració del sistema de gestió de bibliote-
ques VTLS al nou aplicatiu MILLENIUM.

S’ha dut a terme la integració del programa Gestió Integrada 
d’Espais (GIE) amb la reserva d’espais docents d’UXXI.

S’ha creat el procediment per l’obtenció del SET (Suplement 
Europeu al Títol) integrat a l’aplicació UXXI.

Implementació del servidor i soft per al repositori institucio-
nal, que permetrà complir les directives de driver, treballar els 
temes de recol·lecció d’altres repositoris i totes les tasques de 
segon nivell necessàries.

Instal·lat el servidor i el programari per l’Open Course Ware.

S’ha desenvolupat i posat en explotació el portal específic de 
fons especials: http://fonsespecials.sbd.udl.cat/ per donar su-
port als actes d’aquest any del centenari de Màrius Torres.

S’ha desenvolupat i posat en explotació el repositori per al 
fons digitalitzat de la col·lecció de Soltorres: http://soltorres.
udl.cat/jspui

S’ha desenvolupat, i posat en explotació el repositori per al 
fons digitalitzar de la Col·lecció de Marius Torres: http://ma-
rius.udl.cat/jspui

Posada en funcionament de noves sales de videoconferència, 
repartides entre els diferents campus.
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Ampliació de la cobertura Wifi a tots els campus i espais de 
la UdL.

Migració de tota la telefonia analògica a telefonia IP.

Creació i posada en funcionament d’un nou Centre de Pro-
cessament de Dades (CPD).

S’han realitzat compres centralitzades de 240 Pcs, 217 moni-
tors, 10 portàtils i 7 impressores

S’han resolt 5168 assistències introduïdes al campus virtual

Posada en marxa de l’Entitat de Registre de Certificació Di-
gital.

Suport i desenvolupament del sistema de vot electrònic en les 
eleccions del Departament de Matemàtica.

Participació en el disseny del sistema de vot electrònic de les 
universitats públiques catalanes.

Participació en el disseny del sistema de gestió d’evidències 
electròniques de les universitats públiques catalanes.

Participació en el disseny del projecte d’administració elec-
trònica de la UdL i la resta d’universitats públiques catalanes.

Millores a la taula de planificació docent.

Creació d’una nova versió del DPPA per millorar la seva usa-
bilitat i rendiment.

Implantació d’una solució de conciliació de dades del PDI.

Migració dels continguts de dossiers virtuals al campus vir-
tual de la UdL.

Creació de la nova web de l’ASIC www.asic.udl.cat

Oficina Tècnica Infraestructures (OTI)

Cap de l’oficina: Néstor Vallejo
http://www.udl.cat/serveis/oti.html

Obres i infraestructures en general

1. Adaptació dels Espai als requeriments dels títols de 
Grau en:

Edifici del Rectorat. 

Adequació d’aules i seminaris.

Creació de l’Aula de la Gent Gran

Creació d’un mobiliari model per a tota la universitat.

Creació de la Sala de Simulacions a la Unitat Docent de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova

Creació de la Sala d’Estudis a la Facultat de Medicina

Millores en l’aula d’informàtica de la Facultat de Medicina

En l’edifici del Rectorat canvi de la fusteria d’alumini del segon pis, 
com a millora en els espais, aïllament tèrmic i acústic.

Millores en les instal·lacions de clima en general

2. Creació de la Sala d’Anatomia al campus de l’ETSEA

Pel Conveni del títol de Grau de Salut Animal OTI coordinats amb 
els responsables docents s’ha fet la 1ª Fase de la Sala d’Anatomia.

Per a fer aquesta sala es va haver d’actuar en altres zones destina-
des a laboratoris del departament de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal.

3. Accions a la coberta de l’edifici del Rectorat

L’any 2009 la coberta de l’edifici va sofrir un esfondrament per 
l’antiguitat de l’estructura.



81Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2009/2010

Aquest fet va originar una acció de reparació urgent i un posterior 
apuntalament de tota la planta per evitar riscos en la planta infe-
rior destinada a docència i administració.

OTI va coordinar la realització d’un projecte bàsic per actuar en 
tota la planta. Aquest projecte presentat en separates lligades a 
diferents fases d’actuació s’executaran en funció de finançament 
durant els exercici 2010 i 2011, prioritzaren la zona on s’ubicarà 
ASIC.

4. Campus ETSEA

Urbanització 2ª Fase i construcció de les pistes i dels vestuaris. 
Obres iniciades en el darrer trimestre i executades per l’empresa 
MyJ Gruas,SA.

Acabament de l’edifici UdL-IRTA

5. Campus de Cappont

Creació d’un parking de bicicletes per a tots els estudiants que es 
desplacen a aquest campus 

Lliurament definitiu de la Facultat de Ciències de l’Educació a la 
Universitat de Lleida.

6. Empresa assessora en inversions

Realització del concurs per a la contractació de l’empresa encar-
regada de l’assessoria en temes d’inversions d’infraestructures. El 
concurs el guanyà Aren consultorss, fins aquest moment l’empre-
sa assessora ha esta RQP Arquitectura SL.

Accions en manteniment

A partir de l’1 de gener de 2009 UdL disposa d’un servei de mante-
niment integral i unificat de tots els aparells elevadors dels nostres 
edificis i en tots els campus. Aquesta unificació va després d’un 
any d’estudi de les necessitats, d’adaptació de tots els aparells a 
les normatives reguladores del sector i amb la finalitat de millora 
la qualitat i el servei.

S’han realitzar cursos de formació a tots els campus al personal 
responsable i que ha coordinar accions en manteniment, i d’actu-
acions en la localització dels elements de tall de les instal·lacions 
per garantir el correcte funcionament de tots els edificis i evitar i 
minimitzar les repercussions als usuaris en cas d’incidents.

La gestió del manteniment general de totes les instal·lacions de 
la Universitat que s’ha vist incrementada amb l’obertura de nous 
edificis com UdL-IRTA i l’edifici de Serveis al campus de l’ETSEA.

La inauguració de noves infraestructures és un primer pas molt 
important per l’equip de govern i de cara a la ciutat però és des-
prés quan OTI assumeix de manera discreta i professional la seva 
gestió per a que tots els usuaris puguin gaudir amb el màxim 
confort i mínim destorb dels espais. Això implica millores en els 
sistemes de clima, de control dels aparells, de supervisió de les 
instal·lacions, de controls de qualitat, substitució d’aparells per al-
tres més econòmics i rentables

Auditories en control de plagues i legionel·la.

Millores en accions a OTI

Posada en funcionament la web de l’oficina

http://www.udl.cat/serveis/oti.html

Aquesta web incorpora un apartat a la intranet amb tots els plà-
nols dels edificis de la nostra institució distribuïts per Campus. 
Aquest és un tipus de documentació molt sol·licitada per totes les 
unitats, vicerectorats, administradors, docents.

En aquesta web també s’ha incorporat la informació de les actua-
cions gestionades des de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures, tant 
d’obra nova com de reformes i millores dels edificis i instal·lacions 
existents. 

També incorpora una estadística de l’evolució de la superfície 
construïda.
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AVALUACIÓ

Processos externs

Avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat de la Formació Universitària

D’acord amb el document elaborat per la European Association 
of Quality Assurance in Higher Education (ENQA), “Estàndards 
i directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES)”, traduït al català per AQU Catalunya 
(disponible a www.aqucatalunya.org i a http://www.oqua.udl.cat/
vqp/qualitat/qualitat.html), s’ha desenvolupat el programa AUDIT 
(veure més endavant), que ha de contribuir a l’adopció d’un sis-
tema de qualitat de les titulacions i a la promoció de la cultura 
de qualitat en les mateixes. Durant aquest curs acadèmic, s’han 
dissenyat els sistemes de garantia interna de qualitat de l’Escola 
Politècnica Superior i de la Facultat d’Infermeria i s’ha iniciat el 
disseny dels cinc centres restants de la UdL. El programa AUDIT 
ha de facilitar el seguiment anual de les titulacions i la posterior 
acreditació per part de les agències externes de qualitat (http://
www.aqu.cat/activitats/centres/audit/index.html).

Avaluació de centres

Pel que fa a les avaluacions de centres, la Direcció General d’Uni-
versitats ha sol·licitat a AQU Catalunya l’avaluació dels centres 
adscrits per tal d’autoritzar les noves titulacions d’EEES. Durant el 
curs 2009-2010, s’ha realitzat l’avaluació interna i l’avaluació ex-
terna de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). 
En aquest marc, la UdL ha donat suport i ha coordinat les avalua-
cions dels dos centres de l’INEFC, tant el de Lleida, adscrit a la UdL, 
com el de Barcelona adscrit a la Universitat de Barcelona -UB-.

Inserció laboral

Per primera vegada a l’Estat, s’ha elaborat un estudi que ofereix 
informació sobre la situació laboral dels doctors. Aquest estudi 
ha estat elaborat per AQU Catalunya (http://www.aqu.cat/publica-
cions/insercio_laboral.html) per encàrrec dels consells socials en 
el marc de la tercera enquesta d’inserció laboral dels graduats de 
les universitats catalanes, i basa la seva anàlisi en una mostra del 

58% dels doctors titulats a les set universitats públiques catalanes 
(UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV) entre el 2003 i el 2004, d’una 
població de 1.611 doctors.

En el mateix marc de col·laboració entre les universitats i AQU 
Catalunya, s’ha elaborat el tercer estudi d’inserció dels graduats i 
graduades de les titulacions de 1r i 2n cicle.

http://www.udl.cat/organs/vicerectors /vqp/avaluacio/insercio.
html

Processos d’avaluació propis de la UdL

Certificació del procés d’adaptació a l‘EEES

El novembre de 2009, AQU Catalunya ha certificat els canvis orga-
nitzatius i metodològics que implica l’adaptació de les titulacions 
a l’EEES. Les titulacions que van participar en aquesta certifica-
ció i que han estat reconegudes són: Ciències Biotecnològiques 
(ETSEA), Ciència de la Nutrició Humana i la Dietètica (Medicina) i 
Ciència i Enginyeria de l’Edificació (Politècnica).

Les titulacions participants en les convocatòries realitzades i les 
seves avaluacions les podeu trobar a :http://www.oqua.udl.cat/
vqp/avaluacio/avaluacio.html

Avaluació de l’activitat docent del professorat a temps 
complet

La convocatòria 2009 d’avaluació de l’activitat docent del personal 
docent i investigador funcionari i contractat de la UdL s’ha portat 
a terme amb l’aplicació del Manual certificat el 2009 per AQU Ca-
talunya. El fet que el Manual d’Avaluació Docent del Professorat 
de la UdL porti ja uns anys de consolidació i que la major part dels 
avaluats ja sol·liciten una segona avaluació, dota d’estabilitat al 
procés d’avaluació.

La Comissió d’Avaluació de la Universitat -CAU- ha sol·licitat a 
l’Institut de Ciències de l’Educació -ICE- un pla de formació que 
doni suport a l’establiment de plans de millora derivats dels resul-
tats del procediment.
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Avaluació de l’activitat docent del professorat associat

Per primera vegada, la UdL estableix una avaluació de l’activitat 
docent del professorat associat, que s’emmarca dins el nou marc 
retributiu del professorat associat aprovat pel Consell de Govern i 
segons el qual l’avaluació positiva de l’activitat docent és impres-
cindible per accedir a un determinat estadi retributiu. D’aquesta 
manera s’obre la possibilitat d’aplicar el Manual d’Avaluació Do-
cent del Professorat de la Universitat de Lleida també al professo-
rat associat.

El resultat positiu d’aquesta avaluació també permet disposar del 
certificat de qualitat de l’activitat docent (vegis a continuació), 
que es demana en el procés d’acreditació de professorat de l’AQU i 
l’ANECA o altres programes de promoció o d’incentivació. 

Certificació de qualitat de l’activitat docent

S’ha obert la convocatòria 2009 d’avaluació per a l’obtenció de 
la certificació de l’activitat docent d’AQU Catalunya, adreçada al 
professorat de la UdL que estigui interessat en disposar d’una cer-
tificació docent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que encara no ha passat per 
cap procés d’avaluació docent. Atès que l’avaluació de l’activitat 
docent del professorat a temps complet s’està generalitzant i que 
el 2009 s’inicia per primera vegada l’avaluació de l’activitat docent 
del professorat associat, és previsible que es redueixi la participa-
ció en aquesta convocatòria. Tanmateix, es preveu un increment 
de sol·licituds de certificacions donat que, com ja s’ha esmentat, 
el resultat positiu de l’avaluació de l’activitat docent del professo-
rat associat permet disposar del certificat de qualitat de l’activitat 
docent.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/avaluacio/avaluacio.html

Enquesta de satisfacció dels estudiants

Per tal de millorar els sistemes de qualitat dels centres, la UdL ha 
implantat noves enquestes per tal de conèixer la satisfacció dels 
estudiants en diverses activitats formatives. En particular, durant 
el curs 2009-2010, s’han implantat les següents: les enquestes 
virtuals de doctorat -tres enquestes adreçades respectivament al 
director de tesi, al doctorand i al doctor (tesi finalitzada)-; l’en-

questa de satisfacció dels estudiants dels màsters no oficials; i les 
enquestes sobre pràctiques externes -al tutor d’empresa, al tutor 
acadèmic, i a l’estudiant en pràctiques-. Les enquestes sobre pràc-
tiques externes s’apliquen a manera de prova pilot a la Facultat 
de Lletres.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/publicacions/enquestes.html

Finalment, s’han implantat per primera vegada les enquestes de 
satisfacció de l’estudiantat als màsters no oficials organitzats a 
l’entorn del nou Centre de Formació Continuada.

PLANIFICACIÓ

Pla Estratègic de la UdL

El pla estratègic corporatiu 2006-2012 de la UdL explicita les fites 
a assolir, les línies estratègiques d’actuació i les accions a realitzar. 
La línia estratègica número 7 està directament relacionada amb la 
gestió i defineix la implantació d’un nou model basat en els criteris 
del model europeu d’excel·lència i la gestió per processos. L’objec-
tiu principal és la coordinació integral de les activitats, amb les 
finalitats últimes d’eliminar tramitacions innecessàries, eliminar 
retards, estalviar documents i mantenir el que aporta valor afegit.

Tal i com s’explicita en l’apartat de Gestió d’aquesta Memòria, els 
primers resultats del desenvolupament de la línea estratègica nú-
mero 7 han estat el disseny del Mapa de Processos, el Catàleg 
de Processos, la Taula de consistència (relacions entre els llocs de 
treball i les activitats que es realitzen, (http://www.udl.cat/organs/
gerencia/organitzacio/organitzacio.html), la impartició de forma-
ció en gestió per processos al personal de la UdL i l’encaix de pro-
jectes estratègics en el model de gestió (programa AUDIT; projecte 
d’integració de dades docents, acadèmiques i de professorat; canvi 
del sistema de la gestió econòmica; i administració electrònica). 

D’altra banda, a l’any 2010, s’han endegat els projectes pilot per a 
la participació en la gestió de la millora en serveis estructurals de 
la UdL, els resultats dels quals seran avaluats a finals d’any.
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Finançament variable per assoliment d’objectius

Els objectius estratègics de la institució en l’àmbit de la docència 
han estat traspassats cap als centres, amb un catàleg d’indicadors, 
determinats pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya -DIUE-, que permeten aconseguir 
un major finançament del centre si s’assoleixen millores en els 
indicadors. Aquest finançament lligat a l’assoliment d’objectius 
suposa el 35% del finançament dels centres.

Programa de finançament estratègic

El disseny d’assignació de pressupost als set centres de la UdL 
consta de tres grans blocs: un primer bloc (A) que assigna pressu-
post segons la dimensió del centre; un segon bloc (B) lligat a ob-
jectius del DIUE, i que es configura com un finançament en funció 
dels resultats obtinguts en una sèrie d’indicadors; i un tercer bloc 
(C) que esdevé un veritable finançament estratègic.(http://www.
oqua.udl.cat/vqp/planificacio/financament.html).

Aquest darrer bloc, finança actuacions estratègiques de millo-
ra que es deriven del seguiment anual dels programes forma-
tius.(http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/seguiment.html) El/
La Coordinador/a de titulació, mitjançant els informes anuals de 
titulació, identifica els punts febles i les oportunitats de millora 
dels programes formatius. A partir d’aquests informes, la direcció 
dels centres i el vicerectorat de Qualitat desenvolupen conjunta-
ment un informe de seguiment anual del centre, d’acord amb els 
Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i amb el pro-
grama experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i 
de màster de l’AQU Catalunya. D’aquesta manera, el finançament 
estratègic permet finançar les accions de millorar que es derivin de 
la millora contínua dels programes formatius.

Programa de coordinadors/res de programa formatiu

El nou programa de coordinadors/res, pertanyent a l’estructu-
ra orgànica del vicerectorat de Qualitat, atribueix funcions al/a 
la coordinador/a en base a les previstes pel SGIQ. Durant el curs 
2009-10, s’han implementat millores en la gestió del mapa de co-
ordinadors, i en el reconeixement en la valoració de la dedicació 
de la seva tasca (DPPA).

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE QUALITAT

Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ)

Un cop aprovats els dissenys dels SGIQ dels centres de la UdL cal 
iniciar el desplegament d’aquests sistemes de qualitat. Un Siste-
ma de Gestió Interna de la Qualitat recull tots els procediments 
que participen en l’organització, seguiment, avaluació i millora 
dels programes formatius. En aquest sentit, el curs 2009-10, s’ha 
iniciat la implantació d’un dels procediments centrals de tot el 
sistema com és el seguiment i revisió anuals dels programes de 
formació. El seguiment intern anual d’un programa de formació 
recull els resultats de la implantació d’un títol, les incidències que 
s’han produït i les oportunitats de millora que el/la coordinador/a 
de titulació i les respectives comissions d’estudi han identificat 
com a prioritàries. Paral·lelament a aquest seguiment intern, AQU 
Catalunya està definint el seguiment extern anual que realitzaran 
les agències de qualitat. Aquests dos procediments de seguiment 
tenen com a objectiu preparar la titulació per a les futures acredi-
tacions 6 anys després de la seva implantació.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html

Datawarehouse

Durant el curs 2009-10, s’ha continuat ampliant la informació dis-
ponible al Datawarehouse de la UdL. L’aplicatiu DATA, com s’ha 
anomenat aquesta plataforma, ofereix als diferents responsables 
acadèmics de la UdL informació dels resultats dels programes de 
formació. Algunes d’aquestes dades es presenten en forma de 
dossiers adreçats a cada perfil de gestió i ofereix informació sobre 
la entrada d’estudiantat, el rendiment acadèmic, l’evolució de les 
cohorts d’estudiants i els resultats de les enquestes de satisfacció.

La informació que proporciona aquest aplicatiu és indispensable 
pel seguiment de les titulacions i pel seguiment dels indicadors 
del Pla de Millora de la UdL amb el Departament responsable de 
les universitats. Així mateix, i en el marc dels Sistemes Interns de 
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Garantia de la Qualitat, la informació sobre els resultats acadèmics 
i la satisfacció dels agents que participen en el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge és un requisit indispensable per a garantir la 
qualitat de l’organització. Finalment, amb l’objectiu de continuar 
millorant l’adaptació del DATA a les necessitats de la gestió de la 
UdL, s’ha iniciat la presa de requeriments per a la nova fase d’evo-
lució d’aquesta eina.

La implementació del projecte d’integració de dades docents, aca-
dèmiques i de personal ha de permetre la millora qualitativa de les 
dades internes de la UdL, que redundarà en una major fiabilitat 
de les dades del Datawarehouse i, en conseqüència, en la millora 
de la presa de decisions per part del govern de la universitat i dels 
centres i departaments de la UdL, així com en l’assoliment dels 
objectius establerts en el finançament variable de la Generalitat de 
Catalunya. Finalment, contribuirà a la millora qualitativa dels pro-
cessos de tota l’activitat de planificació docent de la UdL.(http://
cv.udl.es/portal/site/data).

Formació en Qualitat

Al llarg del curs 2009-10, s’han realitzat diferents accions de for-
mació en qualitat adreçades a diferents col·lectius. Per una ban-
da, i dintre del Pla de Formació per a la promoció del PAS, s’han 

realitzat 2 cursos de 60 hores sobre la gestió de la qualitat i s’ha 
inclòs una part de gestió de la qualitat en 3 cursos sobre processos 
i gestió de la qualitat. Per una altra banda, i adreçat al col·lectiu 
de l’estudiantat, s’ha organitzat un curs d’estudiantat avaluador 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya, amb l’objectiu de formar estudiantat que participi activament 
dintre i fora de la UdL en el seguiment, avaluació i millora de la 
qualitat universitària.

Registre d’observacions

El Registre d’Observacions “Correu Obert” s’està revelant com una 
font d’informació força eficaç per a detectar punts febles i opor-
tunitats de millora.

El Registre d’Observacions s’està incloent en els sistemes de quali-
tat de titulacions, centres, el SIGQ com una de les eines principals 
de recollida de l’opinió de l’estudiantat: http://www.oqua.udl.cat/
vqp/informacio_participacio/correu_obert.html.
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1. ESTUDIANTAT

El curs acadèmic 2009-2010 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 9.504 estudiants. D’aquests 6.220 són estudiants d’alguna 
de les titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, 712 són estu-
diants de màsters, també s’imparteixen als centres propis i adscrits, i 411 són alumnes dels cursos de doctorat. 

Resum de la matrícula oficial 

ESTUDIANTAT Dones Homes Total
Centres propis 

Estudiantat de 1r Cicle 1.991 1.680 3.671
Estudiantat de 2n Cicle 964 777 1.741
Graus 1.078 632 1.710
Màsters Oficials 319 265 584
Graduat Senior (Títol Propi) 35 38 73
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 167 244 411
Mobilitat 137 97 234
TOTAL CENTRES PROPIS 4.691 3.733 8.424

Centres adscrits
Estudiantat de 1r Cicle 174 178 352
Estudiantat de 2n Cicle 131 325 456
Graus 35 96 131
Màsters Oficials 42 86 128
Mobilitat 9 4 13
TOTAL CENTRES ADSCRITS 391 689 1.080
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 5.082 4.422 9.504

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 8.424 estudiants en els centres propis de la UdL, mentre que 
els 1.080 alumnes matriculats en els centres adscrits.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 4.023 estudiants s’han matriculats en estudis de primer cicle, 
2.197 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle i 411 s’han matriculat en estudis de doctorat..

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2009-10 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 5.082 suposen 
un 53,47% del total d’estudiants, per sobre dels 4.422 homes que suposen el 46,53% 
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Resum de la matrícula oficial per centres

CENTRES Dones Homes Total
Centres propis

ETSEA 560 830 1.390
EU d’ Infermeria 243 41 284
EU Politècnica 171 793 964
Facultat de Ciències de l’Educació 1.296 307 1.603
Facultat de Dret i Economia 875 714 1.589
Facultat de Lletres 317 203 520
Facultat de Medicina 571 201 772
Graduat Senior (Títol Propi) 35 38 73
Mobilitat 137 97 234
Màsters oficials 319 265 584
TOTAL 4.524 3.489 8.013

Centres adscrits
INEFC 193 520 713
Turisme “Terres de Lleida” 54 19 73
EU de Relacions Laborals 93 60 153
Mobilitat 9 4 13
Màsters oficials 42 86 128
TOTAL 391 689 1.080
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.915 4.178 9.093

*Dades de matricula abril de 2010.
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Resum de la matrícula oficial per ensenyaments en centres propis

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament

D. H. Total D. H. Total D. H. Total
Llicenciatures i Enginyeries  
(Únicament de 2n cicle)

Administració i Direcció d’ Empreses 54 45 99 54 45 99

Ciència i Tecnologia dels Aliments 27 10 37 27 10 37

Enginyeria Agronòmica 108 198 306 108 198 306

Enginyeria de Forests 61 127 188 61 127 188

Psicopedagogia 81 12 93 81 12 93

Comunicació Audiovisual 24 18 42 24 18 42

Ciències del Treball 29 21 50 29 21 50

Enginyeria en Informàtica 12 78 90 12 78 90

TOTAL 396 509 905 396 509 905

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament

D. H. Total D. H. Total D. H. Total
Graus

Grau en Ciència i Salut Animal 70 43 113 70 43 113

Grau en Història 20 43 63 20 43 63

Grau en Història de l’Art 24 8 32 24 8 32
Grau en Geografia i Ordenació  
del Territori 10 41 51 10 41 51

Grau en Biotecnologia 28 13 41 28 13 41
Grau en Estudis Hispànics:  
Llengua i Literatura 11 1 12 11 1 12

Grau en Estudis Anglesos 34 11 45 34 11 45

Grau en Estudis Catalans i Occitans 9 2 11 9 2 11
Grau en Comunicació i Periodisme  
Audiovisuals 33 20 53 33 20 53

Grau en Medicina 94 28 122 94 28 122

Grau en Nutrició Humana i Dietètica 34 6 40 34 6 40

Grau en Ciències Biomèdiques 23 12 35 23 12 35
Grau en Administració i Direcció  
d’Empreses 99 124 223 99 124 223

Grau en Dret 64 46 110 64 46 110



94 Comunitat universitària

Grau en Educació Infantil 112 6 118 112 6 118

Garu en Educació Primària 139 59 198 139 59 198

Grau en Educació Social 61 17 78 61 17 78

Grau en Treball Social 74 19 93 74 19 93

Grau en Enginyeria d’Edificació 61 120 181 61 120 181

Grau en Infermeria 78 13 91 78 13 91

TOTAL 1.078 632 1.710 1.078 632 1.710

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament

D. H. Total D. H. Total D. H. Total
Graduat: Sénior en Cultura, 
Ciència i Tecnologia (Títol 
Propi)

35 38 73 35 38 73

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Mobilitat

ERASMUS 75 49 124 75 49 124

SICUES 6 10 16 6 10 16
Programa de mobilitat pròpia  
(JADE i altres) 56 38 94 56 38 94

TOTAL 137 97 234 137 97 234

TOTAL GENERAL 3.241 2.447 5.688 1.283 1.042 2.325 4.524 3.489 8.013



95Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2009/2010

Resum de la matrícula oficial per ensenyaments en centres propis

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures i Enginyeries Tècniques
Ciéncies Empresarials 322 316 638 322 316 638
Educació Social 141 23 164 141 23 164
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries 20 48 68 20 48 68
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. 21 50 71 21 50 71
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 49 24 73 49 24 73
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals 10 34 44 10 34 44
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals 89 229 318 89 229 318
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 4 14 18 4 14 18
ET Industrial Esp. Mecànica 36 316 352 36 316 352
ET Informàtica de Gestió 21 75 96 21 75 96
ET Informàtica de Sistemes 11 132 143 11 132 143
Infermeria 165 28 193 165 28 193
Mestre Educació Especial 65 8 73 65 8 73
Mestre Educació Física 59 66 125 59 66 125
Mestre Educació Infantil 140 1 141 140 1 141
Mestre Educació Musical 48 18 66 48 18 66
Mestre Educació Primària 114 18 132 114 18 132
Mestre Llengua Estrangera 89 11 100 89 11 100
Treball Social 173 49 222 173 49 222
Arquitectura Tècnica 30 72 102 30 72 102
Nutrició Humana i Dietètica 69 14 83 69 14 83
TOTAL 1.676 1.546 3.222 1.676 1.546 3.222
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Resum de la matrícula oficial. Ensenyaments centres propis

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Llicenciatures
Dret 80 29 109 183 108 291 263 137 400
Filologia Anglesa 14 3 17 42 12 54 56 15 71
Filologia Catalana 12 2 14 10 3 13 22 5 27
Filologia Francesa 0 0 0 3 1 4 3 1 4
Filologia Hispànica 8 1 9 19 2 21 27 3 30
Geografia 1 1 2 4 3 7 5 4 9
Història 4 7 11 7 21 28 11 28 39
Història de l’Art 5 1 6 23 2 25 28 3 31
Medicina 168 72 240 183 69 252 351 141 492
Dret/Ciències Empresarials 4 0 4 40 25 65 44 25 69
Biotecnologia 19 18 37 54 22 76 73 40 113
TOTAL 315 134 449 568 268 836 883 402 1.285

Màsters
Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal 7 14 21 7 14 21
Màster European Forestry 6 15 21 6 15 21
Màster Unversitari en Planificació Integrada per al 
Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental 4 16 20 4 16 20
Màster Universitari en Gestio de Sòls i Aigües 15 13 28 15 13 28
Màster Universitari en Recerca en Sistemes de Producció 
Agroalimentària 9 15 24 9 15 24
Màster Universitari en Recerca en Sistemes i Productes 
Forestals 10 30 40 10 30 40
Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius 12 13 25 12 13 25
Màster Universitari en Gestió i Innovació de la Indústria 
Agroalimentària 10 6 16 10 6 16
Màster Universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupament 
Local 10 11 21 10 11 21
Màster Universitari en Llengües Aplicades 19 1 20 19 1 20
Màster Universitari en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a 
les Dones:Àmbit Rural 32 2 34 32 2 34
Màster Universitari en Desenvolupament i Cooperació 
Internacional 23 13 36 23 13 36
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Màster Universitari en Tecnologia Educativa: e-Learning i 
Gestió del Coneixement 6 7 13 6 7 13
Màster Universitari en Migracions i Mediació social 8 5 13 8 5 13
Màster Universitari en Enginyeria de Programari Lliure 5 27 32 5 27 32
Màster Universitari en Interacció Persona-Ordinador 6 18 24 6 18 24
Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (coordinat per 
la UdL) 66 12 78 66 12 78
Màster Universitari Sanitat i Producció Porcina 8 23 31 8 23 31
Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària 
i Batxillerat, FP i Idiomes 16 6 22 16 6 22
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal 4 5 9 4 5 9
Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut 9 5 14 9 5 14
Màster Universitari en Educació Inclusiva 14 2 16 14 2 16
Màster Universitari en Recerca Clínica en Medicina 20 6 26 20 6 26
TOTAL 319 265 584 319 265 584

Resum de la matrícula oficial per ensenyaments. Centres adscrits

ENSENYAMENTS CENTRES ADSCRITS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures
Relacions Laborals 93 60 153 93 60 153
Turisme “Terres de Lleida” 54 19 73 54 19 73
TOTAL 147 79 226 147 79 226

Llicenciatures
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 33 88 121 131 325 456 158 424 582
Grau Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport 35 96 131 35 96 131
TOTAL 68 184 252 131 325 456 193 520 713

Màsters
Màster Universitari en Dret Esportiu 10 33 43 10 33 43
Màster Universitari en Director Esportiu 9 32 41 9 32 41
Màster Universitari en Gestió Esportiva 11 17 28 11 17 28
Màster Universitari en Esport Sostenible  
i Benestar 12 4 16 12 4 16
TOTAL 42 86 128 42 86 128
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Mobilitat
ERASMUS 7 2 9 7 2 9
SICUES 2 2 4 2 2 4
TOTAL 9 4 13 9 4 13
TOTAL GENERAL 224 267 491 173 411 584 391 689 1.080

Resum de la matrícula oficial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle

ENSENYAMENTS Places DOGC Dones Homes Total
Administració i Direcció d’Empreses 60 16 16 32
Ciència i Tecnologia dels Aliments 30 16 2 18
Enginyeria Agronòmica 80 9 39 48
Enginyeria de Forests 80 12 31 43
Psicopedagogia 60 40 6 46
Comunicació Audiovisual 50 3 0 3
Enginyeria en Informàtica 40 1 29 30
Ciències del Treball * 0 0 0 0
TOTAL 400 97 123 220

(*) Aquest curs acadèmic NO s’imparteix el primer any del segon cicle.

Resum de la matrícula oficial per ensenyaments de 1r cicle, 1r i 2n cicles, únicament 2n cicle i 3r cicle

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS Dones Homes Total
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle) 1.823 1.625 3.448
Llicenciatures (1r i 2n cicle) 1.041 826 1.867
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle) 396 509 905
Graus 1.113 728 1.841
Màsters oficials (2n cicle) 361 351 712
Graduat Senior (Títol Propi) 35 38 73
Mobilitat 146 101 247
TOTALS 4.915 4.178 9.093
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 167 244 411
TOTAL GENERALS 5.082 4.422 9.504
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Total alumnes matriculats de nou accés a universitats públiques i privades que participen en el procés de preinscripció 2009 
(per vies d’accés)

Notes Codi Nom del centre  
d’estudi i població

Oferta de 
places

Sol·licitants / Assignats Matrícula segons vies Matrícula Matrícula 
Discapacitats/ 

Esportistes 
alt nivell-alt 
rendiment

1a 2a 2b 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4

Places 
preinscripció

Sol·lic. 
1a pref. 

convocatòria 
Juny 

tancament

Total 
assignats 

2009 
(J, M,  
S i L)

Via  
0

Via  
1

Via  
2

Via  
4

Via  
5

Via  
7

Via  
8

Via  
9 

Total 
matrícula 
(3a fins 

3h ambdós 
inclosos)

1 60623
Turisme “Terres de 
Lleida” (Lleida)

50 5 12 7 1 8

2 60636
Enginyeria tècnica 
informàtica de 
gestió (Lleida)

60 20 22 11 6 1 1 19

3 60637
Enginyeria tècnica 
informàtica de 
sistemes (Lleida)

60 28 30 13 12 2 1 28

4 60654
Enginyeria tècnica 
industrial -mecànica 
(Lleida)

90 94 99 54 29 9 2 94

5 60657

Enginyeria 
tècnica forestal 
-explotacions 
forestals /indústries 
forestals (Lleida)

100 74 89 31 1 21 6 9 68

6 60658
Enginyeria tècnica 
agrícola -totes les 
especialitats (Lleida)

135 23 34 18 5 8 2 1 34

7 61001
Ciència i salut 
animal, Grau en 
(Lleida)

60 47 111 44 1 9 5 1 60

8 61003
Administració i 
direcció d’empreses, 
Grau en (Lleida)

220 188 243 122 1 1 50 28 202

9 61004
Biomedicina, Grau 
en (Lleida)

40 69 79 27 1 3 7 1 1 40

10 61005
Biotecnologia, Grau 
en (Lleida)

40 36 53 35 1 3 1 1 41

11 61007

Ciències de 
l’activitat física i 
de l’esport “INEFC”, 
Grau en (Lleida)

120 166 139 100 1 1 14 12 1 129 5

12 61009

Comunicació 
i periodisme 
audiovisuals, Grau 
en (Lleida)

50 78 70 38 1 4 11 1 55
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13 61010
Dret, Grau en 
(Lleida)

100 106 126 93 2 2 7 5 109

14 61011
Educació infantil, 
Grau en (Lleida)

120 185 139 70 4 24 14 4 4 120

15 61012
Educació primària, 
Grau en (Lleida)

195 269 263 123 1 4 39 23 1 4 195 1

16 61013
Educació social, 
Grau en (Lleida)

80 94 102 44 1 16 16 1 2 80

17 61016
Enginyeria 
d’edificació, Grau en 
(Lleida)

60 67 69 33 2 18 7 5 65

18 61022
Estudis anglesos, 
Grau en (Lleida)

40 33 49 23 3 7 4 37

19 61023
Estudis catalans i 
occitans, Grau en 
(Lleida)

40 11 13 6 1 2 1 10

20 61024
Estudis hispànics: 
llengua i literatura, 
Grau en (Lleida)

40 11 14 7 2 9

21 61026

Geografia i 
ordenació del 
territori, Grau en 
(Lleida)

20 18 22 14 4 18

22 61027
Història de l’art, 
Grau en (Lleida)

30 12 17 7 1 3 1 2 14

23 61028
Història, Grau en 
(Lleida)

30 25 36 21 2 5 2 30

24 61029
Infermeria, Grau en 
(Lleida)

90 202 119 59 1 18 8 3 3 92

25 61030
Medicina, Grau en 
(Lleida)

120 424 177 103 1 4 7 6 3 124 1

26 61031
Nutrició humana i 
dietètica, Grau en 
(Lleida)

40 40 52 23 2 8 7 40

27 61033
Relacions laborals 
i recursos humans, 
Grau en (Lleida)

60 29 50 8 13 13 6 3 43

28 61034
Treball social, Grau 
en (Lleida)

90 56 148 55 1 28 6 3 1 94

TOTAL 2.180 2.410 2.377 1.189 7 42 342 0 208 42 28 1.858 7

Abreviatures: (J) Juny, (S) Setembre, (M) Discapacitats i Esportistes alt nivell, (L) Matrícula lliure, (TPS) Títol propi superior - no homologat-, (TP) Títol propi -no 
homologat-, (ET) Enginyeria tècnica
NOTA: els números “desglossats” en la columna de “Matrícula Discapacitats/Esportistes alt nivell-alt rendiment”, estan inclosos en les columnes de la via 
corresponent. Per tant el total total d’alumnes matriculats és de 1.858!
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Distribució per comarques dels estudiants provinents de Catalunya

COMARCA Dones Homes Total

Alt Camp 12 21 33

Alt Emporda 6 9 15

Alt Penedes 10 12 22

Alt Urgell 46 36 82

Alta Ribagorca 14 13 27

Anoia 81 40 121

Bages 59 29 88

Baix Camp 31 37 68

Baix Ebre 29 41 70

Baix Emporda 6 3 9

Baix Llobregat 18 29 47

Baix Penedes 11 1 12

Barcelones 86 82 168

Bergueda 13 21 34

Cerdanya 5 5

Conca de Barbera 14 17 31

Desconeguda 5 7 12

Garraf 6 5 11

Garrigues 123 94 217

Garrotxa 7 4 11

Girones 18 20 38

Maresme 24 10 34

Montsia 15 22 37

Noguera 273 172 445

Osona 9 19 28

Pallars Jussa 71 41 112

Pallars Sobira 25 12 37

Pla de l’Estany 4 4

Pla d’Urgell 188 153 341

Priorat 1 1 2

Ribera D’ebre 24 14 38

Ripolles 4 6 10
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Segarra 68 45 113

Segria 1.882 1.497 3.379

Selva 8 9 17

Solsones 31 15 46

Tarragones 30 36 66

Terra Alta 10 4 14

Urgell 183 106 289

Vall d’Aran 22 15 37

Valles Occidental 33 13 46

Valles Oriental 15 12 27

(En blanc) 1.008 762 1.770

TOTAL 4.524 3.489 8.013

Distribució per províncies dels estudiants

PROVÍNCIA Dones Homes Total
- 1 1
- 1 1
Alava 5 2 7
Albacete 2 3 5
Algarve 1 1
Alicante 23 16 39
Almeria 2 1 3
Amares 1 1
Andora 1 1
Andorra 10 7 17
Andorra la Vella 1 1
Argel 1 1
Asturias 4 2 6
Asunción 1 1
Attiki 1 1
Avila 2 2
Badajoz 1 1 2
Baleares 23 27 50
Bangladesh 1 1
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Barcelona 389 301 690
Bari 1 1
Barranquilla 1 1
Beirut 1 1
Bogota 1 1
Braga 5 3 8
Burgos 5 2 7
Caceres 1 1 2
Cadiz 2 2
Cajamarca 1 1
Cartago 1 1
Cascais 1 1
Castellon de la Plana 30 25 55
Ceará 2 2
Ceuta 1 1
Chiapas 3 3
Ciudad de Mejico 1 1 2
Ciudad Real 2 2
Coruña (La) 8 10 18
Cuenca 1 4 5
Curitiba-Pr 1 1
Departament Pvcf 1 1
Desconocido 84 29 113
Distrito Federal 1 1
El Alto 1 1
Encamp 2 1 3
Erode 638673 Tamilna 1 1
Escaldes 2 2
Escaldes-Engordany 2 2
Esclades 1 1
Extranjeros 5 6 11
Faro 1 1
Girona 58 59 117
Gondomar 1 1
Gran Canaria 8 4 12
Granada 3 2 5
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Guarda 1 1 2
Guimaraes 1 1
Guipuzcoa 19 12 31
Huelva 1 1
Huesca 239 151 390
Illes Balears 1 1
Jaen 2 2 4
Jalisco 1 1
Jindrichuv Hradec 1 1
Kaunas 1 1
La Massana 1 1
La Paz 1 1
La Rioja 15 9 24
Lancashire 1 1
Leiria 1 1
Leon 5 1 6
Lima 1 1
Lipsko 1 1
Lisboa 2 2 4
Lleida 2.998 2.245 5.243
Los Andes (El Alto) 1 1
Lugo 4 2 6
Madrid 19 3 22
Maia 1 1
Malaga 2 3 5
Marche 1 1
Marruecos 1 1
Matera 1 1
Mexico 1 1
Mexico Distrito Fed. 1 1
Milano 1 1 2
Moxos-Beni 1 1
Murcia 11 9 20
Napoli 1 1
Navarra 13 19 32
Orense 1 1
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Palencia 2 1 3
Pando - Cobija 1 1
Perpignan 1 1
Pinerolo 1 1
Pontevedra 9 1 10
Portalegre 1 1
Porto 1 1
Portugal 1 1
Principat d’Andorra 1 1
Prov. desconocida 9 8 17
Puebla 2 3 5
Puerto La Cruz 1 1
Quito 1 1
Roma 1 1 2
Salamanca 2 1 3
Sant Julià de Lòria 1 1
Santa Cruz 2 2
Santa Cruzde Tenerife 7 5 12
Santa Marinha 1 1
Santander 7 1 8
Santiago 1 1
Sao Paulo 1 1
Segovia 1 2 3
Sevetin 1 1
Sevilla 1 1 2
Sintra 1 1
Soria 10 16 26
St. Julià de Lòria 1 1
Suiza 1 1
Tarija 1 1
Tarragona 184 211 395
Teruel 5 19 24
Tianjin 2 2
Toledo 2 2 4
Tolima 2 2
Valencia 39 28 67
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Valladolid 7 6 13
Viana do Castelo 1 1 2
Villa Tejada Triangu 1 1
Viseu 1 1
Vizcaya 7 4 11
Zamora 1 1 2
Zaragoza 39 36 75
(En Blanc) 136 136 272
TOTAL 4.524 3.489 8.013

Distribució per països dels estudiants estrangers

PAÍS Dones Homes Total
Albania 1 1
Alemania 8 6 14
Andorra 21 12 33
Angola 1 1
Argelia 1 8 9
Argentina 15 9 24
Bangladesh 3 3
Belgica 1 1
Bielorrusia 1 1
Bolivia 8 22 30
Bosnia Herzegovina 1 1 2
Brasil 9 10 19
Bulgaria 3 2 5
Camerun 1 1
Chile 2 2
China 12 4 16
Colombia 17 11 28
Costa de Marfil 1 1
Costa Rica 1 1 2
Cuba 3 1 4
Ecuador 7 4 11
Egipto 4 4
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Eslovaquia 1 1
Eslovenia 1 1
Espanya 4.174 3.248 7.422
Estados Unidos de America 3 2 5
Estonia 1 1
Etiopia 1 1
Filipinas 2 2
Francia 7 8 15
Ghana 2 2
Grecia 1 1
Guatemala 4 4
Guinea Ecuatorial 3 3
Honduras 1 1
Hungria 1 1
India 1 1
Italia 13 14 27
Iugoslavia 1 1
Kuwait 1 1
Libano 2 1 3
Lituania 1 1 2
Mali 2 2
Marruecos 12 8 20
Mejico 43 30 73
Moldavia 6 6
Nepal 1 1
Nigeria 2 2
Paraguay 1 2 3
Peru 12 7 19
Polonia 9 1 10
Portugal 37 24 61
Reino Unido 6 3 9
Republica Checa 12 1 13
Republica Dominicana 2 1 3
Ruanda 1 1
Rumania 29 9 38
Rusia 4 1 5
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Salvador (El) 1 1
Senegal 1 1
Sèrbia 1 1
Suecia 2 2
Tanzania 1 1
Tunez 4 4 8
Turquia 5 1 6
Ucrania 8 3 11
Uruguay 2 2
Venezuela 3 4 7
TOTAL 4.524 3.489 8.013

Distribució per comarques dels estudiants dels centres adscrits 

COMARQUES
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Alt Camp 13  Alta Ribagorça 2  Pallars Sobirà 1
Alt Empordà 11  Anoia 1  Vallès Occidental 1
Alt Penedés 11  Bages 1  Alta Ribagorça 2
Alt Urgell 6  Alt Empordà 2  Anoia 2
Alta Ribagorça 1  Baix Empordà 1  Garrigues 2
Anoia 12  Barcelonès 3  Segarra 2
Bages 12  Garrigues 4  Noguera 4
Baix Camp 33  Maresme 1  Pla d’Urgell 6
Baix Ebre 12  Noguera 12  Urgell 8
Baix Empordà 9  Pallars Jussà 2  Segrià 39
Baix Llobregat 25  Pla d’Urgell 13
Baix Penedés 4  Ribera d’Ebre 2
Barcelonés 79  Segarra 1
Berguedà 9  Segrià 92
Conca de Barberà 9  Selva 1
Garraf 7  Solsonès 1
Garrigues 6  Urgell 4
Garrotxa 2
Gironés 21
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Maresme 30
Montsià 16
Noguera 11
Osona 8
Pallar Jussà 1
Pla de l’Estany 1
Pla d’Urgell 16
Priorat 1
Ribera d’Ebre 4
Ripollés 1
Segarra 7
Segrià 85
Selva 10
Solsonés 1
Tarragonés 37
Terra Alta 5
Urgell 11
Vall d’Aran 2
Vallès Occidental 39
Vallès Oriental 6
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Distribució per províncies dels estudiants dels centres adscrits

PROVÍNCIES
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Alava 2  Barcelona 6  Barcelona 3
Alicante 2  Girona 2  Lleida 64
Badajoz 3  Lleida 131  Osca 6
Barcelona 238  Osca 10
Caceres 2  Tarragona 4
Cantabria 1
Castellon 38
Girona 55
Granada 1
Guipuzkoa 2
Huelva 2
Huesca 33
Illes Balears 89
Jaen 1
La Rioja 1
Lleida 147
Madrid 16
Malaga 2
Murcia 5
Navarra 3
Sevilla 5
Santa Cruz de 
Tenerife 3
Tarragona 134
Toledo 1
Valencia 9
Vizcaya 2
Zaragoza 21
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Distribució per països dels estudiants dels centres adscrits

NACIONALITATS
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Andorra 11 Espanya Espanya 68
Brasil 1 Colòmbia 1 Rumanesa 5
Bulgària 5
Checoslovàquia 1
Espanya 818
Itàlia 2
Mèxic 2

MOBILITAT
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Bulgària 5
Checoslovàquia 1
Espanya 4
Itàlia 2
Màxic 1

Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2008/2009

ENSENYAMENTS Dones Homes Total
Centres Propis

Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle) 13 17 30
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) 6 0 6
Ciències Empresarials 82 58 140
Dret 19 8 27
Educació Social 42 5 47
Enginyeria Agronòmica (2n cicle) 36 34 70
Enginyeria de Forests (2n cicle) 22 29 51
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 7 3 10
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 5 7 12
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 10 8 18
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 2 7 9
ET Forestal Explotacions Forestals 12 32 44
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ET Forestal Indústries Forestals 1 2 3
ET Industrial Especialitat Mecànica 5 41 46
ET Informàtica de Gestió 6 18 24
ET Informàtica de Sistemes 3 37 40
Arquitectura Tècnica 6 2 8
Biotecnologia 5 7 12
Filologia Anglesa 6 1 7
Filologia Catalana 4 0 4
Filologia Hispànica 9 1 10
Geografia 4 0 4
Història 6 8 14
Història de l’Art 7 3 10
Infermeria 61 11 72
Medicina 57 16 73
Nutrició Humana i Dietètica 26 2 28
Mestre Educació Especial 28 1 29
Mestre Educació Física 21 29 50
Mestre Educació Infantil 51 0 51
Mestre Educació Musical 13 3 16
Mestre Educació Primària 45 16 61
Psicopedagogia (2n cicle) 21 2 23
Treball Social 37 0 37
Ciències del Treball 6 2 8
Enginyeria en Informàtica 9 18 27
Comunicació Audiovisual 6 3 9
Mestre Llengua Estrangera 20 4 24
Màster en Ciències de la Infermeria (coord. UdL) 11 2 13
Màster en Recerca de Sist. de Produc. Agroalimentària 11 16 27
Màster en Recerca de Sistemes i Productes Forestals 2 7 9
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les 
Dones: Àmbit Rural 4 3 7
Màster en Enginyeria de Programari Lliure 0 4 4
Màster en Millora Genètica Vegetal 0 1 1
Màster en Planificació Integrada per al Desenvol. Rural i 
la Gestió Ambiental 0 1 1
Màster en Protecció Integrada de Cultius 4 0 4
Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local 8 2 10
Màster en Migracions i Mediació Social 5 1 6
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Màster en Interacció Persona - Ordinador 1 9 10
Màster en Sanitat i Producció Porcina 12 5 17
Màster European Forestry 0 3 3
Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del 
Coneixement 1 2 3
Màster en Llengües Aplicades 7 0 7
Màster en Gestió de Sols i Aigües 1 0 1
Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional 2 1 3
Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 0 0 0
TOTAL 788 492 1.280

Centres Adscrits
Relacions Laborals 18 7 25
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 17 1 18
Ciències de l’Activitat Fìsica i l’Esport 43 88 131
Màster en Dret Esportiu 12 5 17
Màster en Esport Sostenible i Benestar 2 1 3
TOTAL 92 102 194
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 880 594 1.474

PAU LOGSE. Curs Acadèmic 2008/2009. PAU LOGSE 2009

PAU - Alumnes lliures
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 30 24 20 83,33% 4 16,67%
Setembre 31 22 14 63,64% 8 36,36%
Total Univ. 61 46 34 73,91% 12 26,09%
PAU - Alumnes Batxillerat Estrangers
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 0 0 0 0
Setembre 0 0 0 0
Total Univ. 0 0 0 0
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PAU (total Universitat)
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Ordinaris 1637 1629 1500 92,08% 129 7,92%
Lliures 61 46 34 73,91% 12 26,09%
Estrangers 0 0 0 0
Total Univ. 1698 1675 1534 91,58% 141 8,42%

Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes presentats.

Majors de 25 anys. Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys. Maig 2009

Matriculats Presentats Aprovats Suspesos
Opció Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
1 Cientificotecnològica 6 1 7 4 1 5 3 0 3 1 1 2
2 Ciències de la Salud 8 18 26 7 16 23 2 1 3 5 15 20
3 Humanitats 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3
34 Humanitats - CC 
Socials 50 47 97 44 44 88 13 10 23 31 34 65
345 Humanitats - CC 
Socials - Arts 2 2 4 2 2 4 1 1 2 1 1 2
35 Humanitats - Arts 3 2 5 3 2 5 1 0 1 2 2 4
4 Ciències Socials 25 22 47 23 20 43 12 7 19 11 13 24
45 Ciències Socials - 
Arts 33 18 51 27 15 42 13 2 15 14 13 27
5 Arts 3 2 5 2 2 4 1 0 1 1 2 3
TOTAL 130 115 245 112 105 217 46 21 67 66 84 150

Total
Matriculats 245
Presentats 217
Aprovats 67
Suspesos 150
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2. PERSONAL ACADÈMIC (VR de PROFESSORAT)

gament dels nous ensenyaments de Biotecnologia, Nutrició Hu-
mana i Dietètica, Arquitectura Tècnica i Ciència i Salut Animal (9). 
La resta de places corresponen a reconversió i restitució de places 
vacants, tant vacants temporals com, també, vacants definitives, 
(jubilacions, baixes permanents...) i substitucions, així com per do-
nar resposta a noves necessitats docents resultants de l’adaptació 
a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 3. Programa Doctora Martina Castells d’Ajuts al Professorat 
a Temps Complet per a la Finalització de Tesis Doctorals

S’ha realitzat la setena i vuitena convocatòries del Programa.

 4. Programa d’Incentivació de la Jubilació Voluntària 
Anticipada del PDI Funcionari

Un total de 6 professors/es s’han acollit a aquest Programa amb 
efectes 1 de setembre de 2009; 4 estan adscrits a la Facultat de 
Ciències de l’Educació, 1 a la Facultat de Lletres i 1 a la Facultat de 
Dret i Economia.

D’altra banda, uns altres 6 professors/es han obtingut, per part 
del Consell de Govern, el pas a Professor/a Emèrit/a en el marc 
d’aquest Programa, previ a la seva jubilació anticipada prevista pel 
proper curs 2010-11; 5 estan adscrits a la Facultat de Ciències de 
l’Educació, 1 a la Facultat de Lletres.

 5. Retribucions Professorat Associat

S’ha aprovat el Nou Marc Retributiu per al Professorat Associat de 
la Universitat de Lleida, que desenvolupa l’article 34.2 del Conveni 
Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes. Aquesta nova normativa estableix diferents 
tipus retributius per al professorat Associat, així com les condici-
ons d’accés a aquests.

 1. Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la quinta edició del Document de Política de Personal 
Acadèmic, DPPA, corresponent al curs 2008/09. Posteriorment, el 
Consell de Govern ha aprovat una revisió del Document en les 
sessions ordinàries de gener i abril de 2010. 

 2. Convocatòries Públiques de Professorat

b.1) Acreditació Lingüística

S’ha aprovat la Normativa sobre Acreditació Lingüística en els pro-
cessos de selecció i d’accés del personal docent i investigador (PDI) 
de la Universitat de Lleida.

b.2) Promocions de PDI

S’han aprovat dues convocatòries específiques de Concurs d’Accés 
a places de PDI-Funcionari, 8 de Catedràtic/a d’Universitat i una de 
Titular d’Universitat, corresponents a Promocions de Professorat. 

b.3) Convocatòries de professorat contractat 

S’han realitzat dues convocatòries ordinàries per a la contra-
ctació de Professorat (convocatòries 54 i 55). En el conjunt 
d’aquestes convocatòries, un total de 2 places de Professo-
rat Agregat s’han acollit al Programa Jaume Serra-Húnter. 
Durant el curs 2009/10, un total de 3 investigadors/es amb 
contracte Ramon y Cajal hauran tingut accés a places de 
Professorat Agregat.

En total, s’han ofertat en convocatòries públiques 64 places de 
professorat contractat, de les quals la meitat (32) son a temps 
complet i les 32 restants a temps parcial. Algunes d’aquestes pla-
ces corresponen a l’estabilització d’investigadors del Programa 
Ramon y Cajal en el marc del Programa Serra-Hunter (1) i del 
Programa I3 (2), a l’estabilització i promoció de professorat lector 
i interí (8) i a places de noves titulacions, corresponents al desple-
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Estructura del Personal Acadèmic

DEPARTAMENTS CU CEU TU TEU PATP PATC Lector
H D H D H D H D H D H D H D

AEGERN 3 1 0 0 4 1 1 5 11 5 0 0 0 0
ANGLÈS I LINGÜÍSTICA 1 0 0 0 3 5 0 2 1 4 0 0 0 1
CMB 4 0 0 1 1 4 0 0 7 3 0 0 1 0
CIRURGIA 3 0 0 0 4 0 0 0 30 7 0 0 1 0
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 0 0 0 1 0 1 2 4 8 7 0 0 1 0
DRET PRIVAT 3 1 0 0 2 5 0 1 6 0 1 0 0 1
DRET PUBLIC 7 0 0 0 4 5 0 1 10 2 0 0 0 0
ECONOMIA APLICADA 1 0 0 0 3 4 1 1 4 3 0 0 0 0
ENGINYERIA AGROFORESTAL 2 0 0 0 9 2 6 1 19 1 0 0 0 0
FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ 2 0 1 0 5 3 0 2 8 9 0 0 0 0
FILOLOGIA CLÀSSICA,FRANCESA I HISP. 5 3 0 0 2 5 1 2 2 1 0 0 0 0
GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA 2 0 2 0 4 2 1 2 11 9 0 0 0 0
HISTÒRIA 5 1 0 0 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0
HISTÒRIA DE L’ART I HISTÒRIA SOCIAL 3 1 0 0 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0
HORTOFRUC,BOTÀNICA I JARDINERIA 1 1 1 0 4 3 3 1 7 0 0 0 0 0
INFERMERIA 0 0 0 0 1 1 1 10 8 35 0 0 0 0
INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL 0 0 1 0 6 3 3 2 28 0 0 0 4 1
MATEMÀTICA 1 0 1 0 7 3 1 2 5 2 0 0 0 0
MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL 3 1 0 0 8 3 7 0 13 2 0 0 1 0
MEDICINA 1 1 0 0 7 1 0 2 46 20 0 0 0 0
MEDICINA EXPERIMENTAL 3 0 0 1 5 3 0 0 8 3 0 0 3 0
PEDAGOGIA I PSICOLOGIA 2 0 2 1 2 6 1 5 19 14 0 0 0 0
PRODUCCIÓ ANIMAL 3 0 4 0 2 1 0 1 6 0 0 0 2 0
PRODUCCIÓ VEGETAL I C. FORESTAL 9 2 3 1 4 6 3 1 4 1 0 0 2 0
QUÍMICA 4 0 0 1 4 2 1 0 6 1 0 0 3 1
TECNOLOGIA D’ALIMENTS 3 2 1 1 4 4 1 0 5 3 0 0 2 2
TOTAL 71 14 16 7 107 79 34 46 275 133 1 0 20 6
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DEPARTAMENTS Col·lab. Agreg. Catedr. Emerit Visitant Inves. Inv. Ef Total
H D H D H D H D H D H D H D

AEGERN 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39
ANGLÈS I LINGÜÍSTICA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
CMB 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 3 4 10 50
CIRURGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28
DRET PRIVAT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22
DRET PUBLIC 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32
ECONOMIA APLICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ENGINYERIA AGROFORESTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 49
FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 35
FILOLOGIA CLÀSSICA,FRANCESA I HISP. 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 43
HISTÒRIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 29
HISTÒRIA DE L’ART I HISTÒRIA SOCIAL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 22
HORTOFRUC, BOTÀNICA I JARDINERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 26
INFERMERIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL 5 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 72
MATEMÀTICA 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 40
MEDICINA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 82
MEDICINA EXPERIMENTAL 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 37
PEDAGOGIA I PSICOLOGIA 1 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 68
PRODUCCIÓ ANIMAL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 27
PRODUCCIÓ VEGETAL I C. FORESTAL 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 49
QUÍMICA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 33
TECNOLOGIA D’ALIMENTS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 41
TOTAL 23 15 32 22 0 2 6 3 0 0 7 6 42 54 1.021
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Professors per departaments 10/05/2010
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3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Execució d’acords

Durant el curs 2009/2010 s’ha executat l’acord pluriennal 
(2009/2011) d’accions dirigides al PAS laboral, entre les que po-
dem destacar:

1. Estabilització de llocs de treball ocupats per contractes d’obra 
i servei.
2. Promoció professional via promoció interna o ascens
3. Transformació de places
4. Millores retributives

Durant el curs 2009/2010 també s’ha executat l’acord pluriennal 
(2009/2011) d’accions dirigides al PAS funcionari, com:

1. Realització de la formació necessària per a la promoció a l’escala 
administrativa i de gestió.
2. Promoció interna a l’escala administrativa
3. Aprovació de les bases de la convocatòria d’accés a l’escala 
d’auxiliars administratius.
4. Execució del procés de selecció d’ajudants de biblioteques.
5. Millores retributives

Places ofertades

Durant aquest període s’ha aprovat una oferta d’ocupació de 100 
places entre personal d’administració i serveis laboral i funcionari.

Formació

Per primera vegada, en el pla de formació per a l’any 2010 s’han 
introduït activitats formatives en la modalitat ON LINE a fi d’apro-
fitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

S’ha modificat el reglament de formació incorporant entre d’altres 
els punts que s’enumeren a continuació:

1. Règim de compensació horària de la formació del PAS fora de 
l’horari laboral. 
2. Mobilitat de formació del PAS.
3. Regulació de la situació dels interins que acabin el seu contrac-
te, i estan realitzant un curs de formació. 

El Consell de direcció de la UdL del 23 de febrer de 2010 va aprovar 
mesures d’interrelació en la formació dels col·lectius PAS i PDI, re-
gulant la possibilitat de que el PAS pugui realitzar cursos organitzats 
per l’ICE i que el PDI pugui realitzar cursos organitzats per al PAS.

Personal d’administració i serveis

 Personal 
funcionari

Personal 
laboral

Personal 
eventual Total

 
 H D H D H D  

Consell Social  1    1 2
Rectorat  4 1   1 6
Protocol i Relacions externes  1  1   2
Comunicació i Premsa    2   2
Vicerectorats  7     7
Planificació Estratègica 1      1
Planificació Docent  3     3
Gestió d’Ajuts  2     2
Dades Grec i Dppa  3     3
Accès a la Universitat  1     1
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Secretaria General  3     3
Registre General  1     1
Assessoria Jurídica 3      3
Arxiu i Gestió de Documents  2     2
Gerència 1 2   2  5
Organització i Processos  1     1
Síndic de Greuges       0
Àrea Econòmica 4 9  2  1 16
Àrea Relacions Internacionals i 
Cooperació

 1     1

Relacions Internacionals   3 2   5
Oficina de Cooperació i Solidaritat    3   3
Àrea de Sistemes d’Informació i 
Comunicacions

 1 24 9 1  35

Institut de Ciències de l’Educació 2 4 5 1   12
Oficina de Qualitat 1 4 1 2   8
Oficina de Suport R+D+I 1 7  5  1 14
Oficina Tècnica d’Infraestructures  3 6 3   12
Servei de Biblioteca i 
Documentació

3 30 3 12   48

Servei de Gestió Acadèmica  14     14
Servei d’Informació i Atenció 
Universitària

1 6     7

Servei de Personal  13     13
Serveis Científico-Tècnics   9 24   33
Serveis Universitaris Comuns  3 9 8   20
Campus de Rectorat 1      1
Gestió Acadèmicodocent 3 1     4
Gestió Econòmica 1 2     3
Direcció Centre  1 2    3
Departaments 2 4     6
Serveis Campus   7 6   13
Campus de l’ETSEA  1     1
Gestió Acadèmicodocent  6     6
Gestió Econòmica  3     3
Direcció Centre  2     2
Departaments  7 2 9   18
Serveis Campus   1 7   8
Finca Agrària   2    2
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Campus de Ciències de la Salut 1      1
Gestió Acadèmico-Docent 2 2     4
Gestió Econòmica  2     2
Direcció Centre  2     2
Departaments 1 4 1 3   9
Serveis Campus   5 5   10
Campus de Cappont 1      1
Gestió Acadèmico-Docent  14     14
Gestió Econòmica  4     4
Direcció Centre 1 2 2 1   6
Departaments 1 7 1    9
Serveis Campus   8 10   18
Total 31 190 92 115 3 4 435

PAS per unitats
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El curs acadèmic 2009-2010, ha estat marcat per la implementació 
dels nous títols oficials de Grau i Màster planificats durant el curs 
anterior i per la planificació de l’oferta formativa de nous Graus i 
Màsters oficials pel curs 2010-2011.

Un altre aspecte que ha marcat aquest curs ha estat el procés 
de planificació de la docència de totes les titulacions de Grau ja 
implementades i les previstes pel curs 2010-2011. Aquest procedi-
ment s’ha desenvolupat seguint les directrius marcades a la “Nor-
mativa sobre planificació acadèmica a la UdL. El pla docent anual” 
(aprovada per CG el 29 de gener de 2010).

Dins del curs 2009-2010, el Vicerectorat de Docència juntament 
amb els Vicerectorats d’Infraestructures, el de Professorat, Qua-
litat i Gerència i ASIC han treballat en el projecte d’integració de 
dades docents, acadèmiques i de professorat que ha donat lloc al 
Pla Operatiu.

En referència a les tasques desenvolupades pel Vicerectorat al llarg 
del curs 2009-2010, cal destacar les següents.

Planificació de noves titulacions

Graus

Durant aquest curs, s’ha treballat en la memòria de les propostes 
de Graus que s’impartiran el curs 2010-2011. S’han realitzat dos 
procediments paral·lels per obtenir l’autorització i aprovació de les 
noves titulacions:

Presentació de les sol·licituds a la Direcció General d’Univer-
sitats i al Comissionat per tal de tenir l’autorització des de la 
Comunitat Autònoma.

Presentació de les sol·licituds a l’ANECA que verifica els títols 
i al Consejo de Universidades que autoritza definitivament la 
implementació dels Graus.

S’han presentat els següents títols:

Grau en Psicologia (Verificat positivament)

Grau en Fisioteràpia (En procés de verificació)

Grau en Informàtica (Verificat positivament)

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica (En procés de verificació)

Grau en Enginyeria Forestal (Verificat positivament)

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (Verificat positiva-
ment)

Grau en Turisme (En procés de verificació)

Tanmateix, el Vicerectorat de Docència, juntament amb els de-
gans/deganes i directors/directores de centre, ha treballat per dur 
a terme les planificacions docents d’aquestes noves titulacions, i 
s’han realitzat reunions periòdiques per distribuir la docència en-
tre els diferents departaments.

Amb aquesta oferta formativa presentada es tanca el mapa de ti-
tulacions oficials de Grau previst, a excepció del Grau en Ciències. 
Es tanca el Mapa UdL aprovat per acord núm. 236/2007 del Consell 
de Govern de 13 de novembre de 2007, pel qual s’aprova el mapa 
de titulacions de grau fins a l’any 2011.

S’ha dut a terme la planificació docent dels Graus d’Història, His-
tòria de l’Art, Geografia i Ordenació del Territori i Ciència i Salut 
Animal, implantats el curs 2008-2009. S’han implementat a l’hora 
dos cursos acadèmics (3r i 4t).

S’ha realitzat la planificació docent de les noves titulacions de 
Grau implantades el curs 2009-2010: Comunicació i Periodisme 
Audiovisuals, Estudis Catalans i Occitans, Estudis Hispànics, Llen-
gua i Literatura, Estudis Anglesos, Biotecnologia, Medicina, Infer-
meria, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències Biomèdiques, Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Esport, Enginyeria d’Edificació, Dret, 
ADE, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Treball 
Social, Relacions Laborals i Recursos Humans. També s’ha dut a 
terme la planificació docent del Grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, que ja havia estat verificat el curs passat però que no 
s’activarà fins el curs 2010-2011.
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D’acord amb la normativa de Matèria Transversal aprovada el 18 
de juliol de 2008, s’ha activat la primera oferta d’activitats dins la 
matèria transversal el segon semestre d’aquest curs per aquelles 
titulacions que ja han activat les matèries optatives del seu pla 
d’estudis. Actualment, s’està elaborant la proposta d’activitats pel 
curs 2010-2011.

Conjuntament amb Gerència i els vicerectorats de Docència, In-
fraestructures, Professorat i Qualitat, s’està portant a terme el 
desenvolupament del Pla operatiu en el marc del Projecte d’inte-
gració de dades docents, acadèmiques i de professorat. Els temes 
del Pla Operatiu en els quals el Vicerectorat de Docència ha estat 
col·laborant o implicat de forma directa són:

Gestió d’espais: S’ha dut a terme un curs de formació d’usu-
aris d’UXXI, prioritzant el mòdul de gestió d’espais i horaris 
adreçat als administratius de programació docent.

Canvis normatius i organitzatius: 

 - Un dels temes ha estat l’aprovació des del mes de gener 
per Consell de Govern del document de planificació docent 
de la UdL.

 - Durant el mes de febrer, es van començar a dur a terme 
reunions periòdiques  amb els responsables de planificació 
dels diferents campus per unificar criteris de planificació. 
S’ha fixat un marc comú de treball per al/les responsables 
de planificació dels centres amb uns mateixos criteris d’en-
trada a UXXI.

 - S’han revisat les planificacions dutes a terme pels centres. 
Per a la revisió s’han tingut en compte els POAs enviats 
pels departaments al Vicerectorat de Professorat, per de-
tectar possibles disfuncions entre el planificat pels centres 
i l’expressat als POAs.

 - Criteris DPPA. Adequar els criteris establerts al DPPA amb 
la nova planificació de graus i màsters a la UdL. A tal efec-
te s’han fet reunions amb l’adjunt al Vicerectorat de Pro-
fessorat per tal de planificar atenent també al que ha de 
calcular el DPPA (per exemple, Pràcticum, Pràctiques clíni-
ques, Treball Final de Grau).

 - Funcions de la Unitat de Planificació Docent: Des del mes 
de març, es va incorporar un nova persona per reforçar la 
Unitat i reorganitzar tasques.

 - Unificar criteris d’introducció de dades de tots els cen-
tres. S’ha elaborat un document a partir de les reu-
nions amb els administratius de programació docent: 
“Recull de criteris de planificació docent”.

 - Donar suport als Tècnics de planificació.
 - Supervisar les dades d’UXXI.
 - Extreure i analitzar els informes per als Vicerectors.
 - Validar els canvis posteriors a l’obertura de matrícula.
 -  Fer complir el calendari de planificació docent.
 - Liderar la gestió del canvi, recollir necessitats dels usu-

aris i gestionar l’implementació de noves funcionali-
tats de l’eina.

Altres millores:

 - Codificació de les assignatures dels plans d’estudis: de 
forma que permetin identificar un pla d’estudis de forma 
senzilla.

 - Unificar els informes d’UXXI per a tots els centres i depar-
taments.

 - Dins aquest marc, també s’ha realitzat una tasca de com-
paració entre les dades introduïdes als POA dels diferents 
departaments i les planificacions aprovades.

 - Programa d’acollid . En el marc de les directrius de l’EEES 
que col·loquen a l’estudiant en el centre del procés d’en-
senyament/aprenentatge, regulat en el RD 1393/2007, art. 
14.2, a la UdL i per a tots els nous graus s’estableix un Pro-
grama d’acollida per als estudiants de primer curs de grau. 
Des de les directrius del Vicerectorat de Docència i amb 
la coordinació de l’ICE-CFC (des de la Unitat d’Orientació 
Universitària), cada centre o facultat ha desplegat un pro-
grama coordinat que s’ha implementat durant els primers 
dies d’inici del curs 2009-10 (ja iniciat el curs 2008-09 als 
primers 4 graus).
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El Vicerectorat va elevar al CG l’aprovació per als dies 7, 8, 9 i 10 
de setembre de 2009 d’actuacions que van coordinar des de l’ICE.-
CFC i la persona responsable (preferentment el responsable del Pla 
d’Acció Tutorial).

Les activitats que es van dur a terme durant aquests 4 dies van ser 
entre d’altres:

Presentació del Pla d’estudis de la titulació i sortides profes-
sionals.

Prova de nivell d’anglès.

Presentació Sakai.

Tallers de tècniques d’estudi en l’EEES.

Presentació, informació del Servei de Biblioteca i Documenta-
ció (formes de consulta, punts d’accés...).

Presentació dels espais (aulari, laboratoris...).

Després de la implementació d’aquest programa, es va fer arribar 
als diferents centres un qüestionari per avaluar aquesta activitat, 
tenint en compte variables com: edat, sexe, via d’accés i titulació. 
Aquest qüestionari va estar dividit en 2 grans blocs:

Coneixement i expectatives del grau: Per recollir l’opinió, in-
formació i expectatives dels nous estudiants.

Valoració del programa d’acollida (anàlisi de la participació, 
planificació, implicació, adequació dels continguts i idoneïtat 
de les activitats realitzades.

Web dels graus, dissenys inicial.

Per a vetllar per un correcte difusió dels graus en català, cas-
tellà i anglès, el Vicerectorat de Docència activa cada exercici 
la convocatòria per ajudar a la realització de la web de cada 
titulació. Amb l’objectiu de tenir una homogeneïtzació de la 
informació i que es verifiquin tots els requeriments per un se-
guiment posterior de la titulació, el Vicerectorat ha dissenyat 

una plantilla per a la web dels graus amb la informació bàsica 
a complimentar.

Màsters

Al mateix temps, s’ha tramès a la Direcció General d’Univer-
sitats i a l’ANECA, 8 noves propostes de Màsters oficials pel 
curs 2010-2011:

 - Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Sa-
lut.

 - Màster universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de 
Gestió.

 - Màster universitari en Educació per a la Salut.

 - Màster universitari en Enginyeria Industrial.

 - Màster universitari en Enginyeria Agronòmica.

 - Màster universitari en Fruticultura.

 - Màster universitari en Ciències Aplicades a l’enginyeria.

 - Màster interuniversitari Euroafricà en Ciències Socials de 
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica 
(interuniversitari coordinat per la URV).

Cal recordar que el curs passat es van verificar dos Màsters 
oficials que finalment no es van implantar però que s’activa-
ran el curs 2010-2011:

 - Màster universitari en Ensenyament d’Espanyol/Català per 
a Immigrants.

 - Màster universitari en Recerca Educativa.

Verificació de les titulacions de màster oficials activats a la 
UdL des del curs 2006-2007

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha treballat en la trame-
sa de la informació requerida d’acord amb el procediment 
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abreujat per a la verificació dels màsters oficials ja implantats 
a la UdL des del curs 2006-2007, per a la seva adaptació al RD 
1393/2007, s’han rebut els informes favorables de l’ANECA i el 
Consejo de Universidades:

 - Màster Universitari en Ciències de la Infermeria.

 - Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la Sa-
lut.

 - Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina.

 - Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal.

 - Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius.

 - Màster Universitari en Gestió de Sòls i Aigües.

 - Màster Universitari de Recerca en Sistemes de Producció 
Agroalimentària.

 - Màster Universitari en Gestió i innovació en la indústria 
alimentària.

 - Màster Universitari European Forestry - ERASMUS MUN-
DUS.

 - Màster Universitari en Planificació Integrada per al Desen-
volupament Rural i la Gestió Ambiental.

 - Màster Universitari de Recerca en Sistemes i Productes 
Forestals.

 - Màster Universitari en Enginyeria de Programari Lliure.

 - Màster Universitari en Interacció Persona-Ordinador.

 - Màster Universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupa-
ment Local.

 - Màster Universitari d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats per 
a les Dones: Àmbit Rural.

 - Màster Universitari en Desenvolupament i Cooperació in-
ternacional.

 - Màster Universitari en Llengües Aplicades.

També s’han hagut de trametre a verificar pel procediment 
ordinari els màsters en Dret Esportiu i Enginyeria de Progra-
mari Lliure, que ja estaven implantats a la UdL, però que no 
havien pogut ser verificats pel procediment abreujat ja que en 
un primer moment no es van aprovar per AQU Catalunya. La 
verificació ha estat favorable.

Seguiment i assegurament de la qualitat: coordinació amb 
l’Oficina de Qualitat de la UdL

S’ha treballat conjuntament amb l’Oficina de Qualitat per tal 
de dur a terme el seguiment dels màsters implantats a la UdL 
des del curs 2006-2007.

S’ha treballat de forma coordinada amb l’Oficina de Qualitat 
per tal d’aplicar els paràmetres de qualitat i els processos de 
seguiment dels Graus ja implantats a la UdL.

També s’ha treballat de forma coordinada amb l’Oficina de 
Qualitat per tal d’elaborar l’esborrany del Procediment “Pro-
gramar el pla docent anual” dins el Procediment general.

Seguiment de les webs.

Informació i difusió dels títols de grau i màster

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha donat suport a la creació 
de la pàgina web dels graus i màsters, establint les directrius bà-
siques per a la seva realització ja que són un element clau en el 
seguiment de les titulacions adaptades a l’EEES. Totes les web es 
realitzen com a mínim en català, castellà i anglès (Pla d’Acció mul-
tilingüe, Acord núm. 341/2009 del Consell de Govern de 17 de 
desembre de 2009, pel qual s’aprova el Pla d’Acció Multilingüe: 
Actuacions 2009-2011).
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Establiment de directrius i eines bàsiques per a la 
implementació dels nous títols

Juntament amb la Unitat de Docència Virtual de l’ICE i l’ASIC, 
s’està treballant en el perfeccionament del funcionament de 
la Taula de Planificació Docent, on queda reflectida tota la 
planificació dels nous estudis de Grau i Màster i que serveix 
d’eina al professor per planificar la seva assignatura i a l’estu-
diant per conèixer el programa de les assignatures en les que 
està matriculat.

Des del Vicerectorat de Docència, s’han elaborat noves nor-
matives que s’han de tenir en compte a l’hora de planificar els 
nous estudis de Grau i Màster: Normativa sobre planificació 
acadèmica a la UdL. El pla docent anual; Normativa per regu-
lar l’ús de les TICS en la docència de la UdL. L’E-Learning i la 
docència semipresencial (Acord núm. 188/2009 del CG de 24 
de Juliol de 2009).

S’ha treballat en la planificació del procés de traspàs de les 
antigues titulacions a les noves. S’ha realitzat la planifica-
ció de reconeixements i transferència i racional extinció dels 
antics plans d’estudi, respecte als Graus que ja s’han iniciat 
aquest curs i s’han elaborat les equivalències dels Graus que 
començaran el curs vinent. Tanmateix s’ha iniciat el procés 
per a la Retitulació de les antigues diplomatures i enginyeries 
tècniques als Graus, començant per l’Arquitectura Tècnica-
Grau en Enginyeria de l’Edificació (60 places).

S’està treballant en una aplicació informàtica que servirà 
d’eina per a la planificació dels practicums de les diferents 
titulacions oficials de la UdL.

L’impuls de la Formació Contínua a la UdL

Arran de la normativa de formació continua aprovada el curs 
passat, enguany s’han activat des de l’ICE-CFC cursos de di-
ferents àmbits: agronomia, alimentació, arquitectura, cultura 
i societat, dret, economia, educació, esport, informàtica, medi 
ambient, nutrició, prevenció, recursos humans i salut.

Com a resultats de la tasca de la Unitat de Formació Contínua de 
l’ICE-CFC, destacarem que s’han programat i gestionat, durant el 

curs 2009-2010, un total de 79 cursos. D’aquest total, 37 ja han 
estat finalitzats, 14 s’han anul·lat, i la resta s’estan duent a terme 
o encara han de començar.

Cal assenyalar que un 89% de les propostes formatives han estat 
formalitzades per professorat UdL i un 11% per entitats externes.

L’àmbit amb una major oferta correspon al de Salut, amb un 33% 
del total, seguit de Recursos Humans amb un 23%. Entre ells, su-
men un 55% del total de la proposta formativa.

El nombre total d’alumnes matriculats als cursos que s’han realit-
zat o estan en marxa aquest curs 2009-2010 és de 1.070.

Per una altra banda, durant aquest curs, mitjançant l’Acord de la 
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’ajuts a titulats 
i titulades universitàries en situació d’atur per a estudiar màsters 
i postgraus no oficials, de 27 de gener de 2010, la Universitat de 
Lleida ha rebut un ajut per tal de fer front a les despeses deriva-
des de la matrícula de persones titulades universitàries en situació 
legal d’atur, amb edats compreses entre els 25 i els 40 anys, per a 
cursar màsters i postgraus universitaris no oficials durant el curs 
2009-2010.

L’ICE-CFC va rebre l’encàrrec de gestionar aquest ajut entre alum-
nes ja matriculats, així com d’organitzar nous cursos expressa-
ment adreçats a persones que reuneixin aquests requisits.

L’import total adjudicat va ser de 50.459,17 , que va poder ser 
destinat íntegrament a persones que reunien els requisits i que es 
van matricular en cursos ad hoc i també en altres que estaven ja 
programats. Es va fer la difusió en un breu període de temps, mit-
jançant convocatòries públiques. El nombre de persones que han 
gaudit d’aquest ajut ha estat de 29 i el nombre de titulacions que 
han comptat amb aquests estudiants ha estat de 15.

Es continua amb el desplegant el programa Sènior amb molt 
d’èxit i nivell de satisfacció per part dels estudiants. El curs 
2009-10, s’ha activat el quart any d’implantació. Aquest pro-
grama ha estat el punt de referència per programes similars 
que han començat a sorgir a Catalunya com per exemple a 
la UPC.
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Potenciar la innovació docent, la constitució d’equips 
docents i la difusió de bones pràctiques a l’aula

Des del Vicerectorat, s’ha impulsat i gestionat la VII convo-
catòria de Projectes d’Innovació Docent amb l’objectiu de la 
potenciació del treball col·laboratiu i la constitució d’equips 
docents que cerquin la qualitat docent. El número de projec-
tes que s’han presentat a la convocatòria 2009-2010 ha estat 
de 13 i concedits 11.

S’ha gestionat la convocatòria MQD de l’AGAUR, a la qual 
s’han presentat un total de 9 projectes i s’han atorgat 5 pro-
jectes.

Impulsar les jornades d’innovació que es fan a l’ICE-CFC de 
transferència de coneixement i demostració de bones pràc-
tiques docents.

S’ha impulsat amb projectes específics noves formes d’avalu-
ació: ACOES a l’àmbit de salut.

Formació i informació sobre l’EEES i la seva aplicació a la 
UdL

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha participat en cursos 
de formació al PAS en relació a l’EEES i la seva aplicació en la 
universitat: temes de planificació, organització de la docèn-
cia, etc són les qüestions treballades.

Des del Vicerectorat de docència, s’ha participat en diferents 
congressos on s’ha fet difusió del model de docència i la seva 
organització a la UdL com a conseqüència de la convergència 
a l’EEES implementat a la universitat. Així, s’ha participat en 
el XI Congreso Interuniversitario de Organizaciones de Insti-
tuciones Educativas. VIII Congreso Internacional sobre inves-
tigación e innovación de la docencia, Congreso Internacional 
EDO 2010.

Impuls del Pla d’Acció Tutorial a la UdL

Des del Vicerectorat, s’ha impulsat el Pla d’Acció Tutorial i 
s’ha treballat per la implementació de programes d’acollida 
pels nous estudiants de graus en el marc del PATUdL. Du-

rant la primera setmana de setembre, s’han portat a terme 
diferents tallers on els nous estudiants de grau adquireixen 
competències transversals bàsiques per al seguiment al grau. 
Aquesta actuació s’ha fet en coordinació amb l’ICE i amb tots 
els equips directius dels centres.

Des del VD s’ha portat a terme l’avaluació i el seguiment 
d’aquests programes.

Ajuts a la mobilitat d’estudiantat i professorat en els 
màsters universitaris

S’han gestionat convocatòries de mobilitat impulsades pel 
Ministeri tant per a estudiants com per a professors d’estudis 
de màster oficial. En total, s’han gestionat pel curs 2009-2010 
les peticions d’1 estudiant corresponent a 1 màster de la UdL 
i de 12 professors corresponents a 3 màsters i per un import 
de 35.135,28 €.

Durant aquest curs acadèmic, també s’han dut a terme els 
seguiments i justificacions referents als ajuts que es van ator-
gar al curs 2008-2009: 11 estudiants i 51 professors, d’un to-
tal de 5 màsters i per un import total de 107.921,22 €.

Planificació de les titulacions de diplomatura, llicenciatura, 
enginyeries tècniques, enginyeries superior i segons cicles i 
títols propis

Aquest curs s’han coordinat i planificat les titulacions de diplo-
matura, llicenciatura, enginyeries tècniques, enginyeries superior 
i segons cicles i que en l’actualitat són:

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
Diplomatura en Infermeria (1r cicle)
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica (1r cicle)
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Llicenciatura en Biotecnologia (1r i 2n cicle)

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Diplomatura en Ciències Empresarials (1r cicle)
Diplomatura en Treball Social (1r cicle)
Llicenciatura en Dret (1r i 2n cicle)
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Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciències del Treball (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
Llicenciatura en Dret – Diplomatura en Ciències Empresarials (do-
ble titulació)
Diplomatura en Educació Social (1r cicle)
Mestre (1r cicle)
 Especialitat en Educació Especial
 Especialitat en Educació Llengua Estrangera
 Especialitat en Educació Física
 Especialitat en Educació Infantil
 Especialitat en Educació Musical
 Especialitat en Educació Primària
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

ÀREA D’HUMANITATS
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)

ÀREA TÈCNICA
Enginyeria Tècnica Agrícola (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Agropecuàries
 Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
 Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
 Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
Enginyeria Tècnica Forestal (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Forestals
 Especialitat en Indústries Forestal
Enginyeria Agronòmica (2n cicle)
Enginyeria de Forests (2n cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1r cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1r cicle)
Enginyeria Tècnica Industrial (1r cicle)
 Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Arquitectura Tècnica

CENTRES ADSCRITS
Diplomatura en Relacions Laborals (1r cicle)

Diplomatura en Turisme (1r cicle)
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (1r i 2n 
cicle)

En el marc de les antigues titulacions, durant el curs 2009-2010, 
s’han gestionat 493 cursos de Lliure elecció de la UdL, 44 de la 
Universitat d’estiu i 670 de la Xarxa Lluís Vives.

Coordinació amb els Centres adscrits

S’ha realitzat el projecte d’integració dels estudis de Turisme a 
la UdL, plantejat el darrer curs. Finalment, aquests estudis han 
quedat integrats en la Facultat de Dret i Economia de la UdL.

Renovació de convenis d’adscripció.

Coordinació en l’avaluació de centres.

Avaluació dels centres adscrits (INEFC)

Al llarg del curs 2009-10, s’ha completat l’avaluació interna i l’ava-
luació externa dels dos centres que té l’Institut Nacional d’Educa-
ció Física de Catalunya. A petició de l’organisme rector de l’INEFC, 
la coordinació de tot el procés, tant intern com extern, s’ha realit-
zat des del Vicerectorat de Qualitat de la UdL, tant del centre que 
té adscrit la Universitat de Lleida com del centre que té adscrit la 
Universitat de Barcelona. En aquest sentit, els comitès d’avaluació 
interna de cada centre han comptat amb l’assessorament de l’Ofi-
cina de Qualitat de la UdL al llarg de tot el procés intern i també 
per a preparar la documentació associada a la realització de la 
visita del comitè d’avaluació externa.

Coordinació en l’avaluació de la docència dels professors.

Seguiment del Pla Director de Docència

Amb totes les accions descrites en aquest document i les que s’han 
realitzat pel Vicerectorat des del curs 2006-2007, s’han anat asso-
lint els diferents objectius marcats al pla estratègic del PDD:

Consolidar un procés formatiu de qualitat que situï l’estudi-
ant en l’eix central del procés d’ensenyament/aprenentatge. 
S’han dissenyat els projectes formatius indicats al Mapa de ti-
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tulacions de Grau, més totes les propostes de Màster sorgides 
des dels diferents centres. S’ha estructurat la Unitat de Pla-
nificació Docent; s’ha establert un procediment i requisits de 
planificació docent (Normativa sobre planificació acadèmica 
a la UdL. El pla docent anual); una normativa d’avaluació i s’ha 
coordinat amb l’Oficina de Qualitat un procés d’assegurament 
de la qualitat per a les diferents titulacions. S’ha donat impuls 
a la participació dels estudiants en les comissions competents 
en matèria de docència, mitjançant les activitats de matèria 
transversal. S’ha impulsat l’ús de les TIC amb l’aprovació de la 
Normativa sobre l’ús de les TICS en la docència de la UdL. L’E-
Learning i la docència semipresencial. També s’ha assolit una 
reorientació de la Formació Contínua mitjançant la normativa 
aprovada i la reformulació de l’ICE-CFC.

Impulsar una formació centrada en competències, que aug-
menti l’eficiència i l’eficàcia de la UdL com a institució d’en-
senyament superior. S’està dissenyant i desenvolupant un 
mecanisme de millora del programa de pràctiques a cada 
ensenyament, mitjançant un projecte informàtic que perme-
trà una planificació i interacció acurades entre la universitat, 
l’estudiant i l’empresa.

Desenvolupar els aspectes estructurals, organitzatius i de 
planificació necessaris per tal d’harmonitzar els processos de 
formació a la UdL d’acord amb l’establert per l’EEES. S’està 
portant a terme un projecte d’integració de dades que faci-
litarà l’assignació d’espais per a la docència i permetrà tenir 
una visió real de les infraestrucutres disponibles; també s’està 
realitzant una tasca de revisió de la docència real que han de 

fer els departaments i la càrrega d’ECTS que tenen els profes-
sors amb la finalitat d’optimitzar els recursos.

Establir mecanismes bàsics d’actuació, per tal de promoure la 
internacionalització de la formació, la mobilitat, el treball en 
xarxes i la cooperació entre equips docents. En aquest sentit, 
a més de gestionar els ajuts de mobilitat del MEC, des del 
Vicerectorat s’han atorgat ajuts per a la promoció d’activitats 
de mobilitat interuniversitària de professors en programes de 
màsters oficials. S’ha potenciat l’ús de la llengua anglesa en 
totes les titulacions de la UdL mitjançant la incorporació d’as-
signatures impartides en aquesta llengua las diferents plans 
d’estudis. Tanmateix, s’ha dut a terme la signatura de diversos 
convenis amb universitats catalanes, espanyoles i estrangeres 
per a la realització conjunta de màsters oficials, no només 
coordinats per la UdL sinó per altres universitats.

Potenciar mecanismes de formació i desenvolupament pro-
fessional del professorat, que consolidin el nostre model de 
docent universitari, coherent amb el model formatiu que la 
UdL vol implantar. En aquest marc, des del Vicerectorat s’han 
convocat els ajuts per a Projectes d’Innovació Docent i s’han 
gestionat altres convocatòries com els projectes de Millora de 
la Qualitat Docent (AGAUR).

De forma resumida, aquestes han estat totes les accions desenvo-
lupades durant el curs 2009-2010 i que, d’acord amb el que esta-
bleix el Pla Director de la Docència, constitueixen el desplegament 
de les estratègies en matèria de docència a la UdL.



133

RECERCA I TRANSFERÈNCIA  
TECNOLÒGICA





135Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2009/2010

RECERCA

La UdL està compromesa, mitjançant diverses estructures, amb 
la recerca, amb la transferència dels resultats de la investigació, 
amb la innovació i amb la formació d’investigadors. Els recursos 
per finançar la recerca s’obtenen principalment de convocatòries 
competitives, entre les quals, pel volum d’ingressos i nombre de 
projectes que representen, es troben les del Pla Nacional d’R+D+I 
del Ministeri de Ciència i Innovació.

En l’últim curs acadèmic, les sol·licituds liderades per la Universitat 
de Lleida han estat 44, de les quals s’han aprovat 32 projectes, la 
qual cosa representa una taxa d’èxit del 73%, que constitueix un 
augment important respecte la del curs anterior (61,5%), i que tam-
bé és clarament superior a la prevista pel MICINN com a mitjana de 
projectes estatals aprovats, 60%. Aquest any, el grup més nombrós 
de projectes concedits correspon a l’àmbit agroalimentari, amb 13 
projectes, seguits de 7 en l’àmbit de Ciències de la Salut, 7 en l’àmbit 
d’humanitats, 4 en l’àmbit de les Ciències Socials i 1 en l’àmbit de les 
tecnologies corresponents a la EPS. Mitjançant convocatòries com-
petitives d’altres Ministeris (Assumptes Exteriors i de Cooperació; 
Indústria, Turisme i Comerç) i de la Generalitat de Catalunya (Depar-
tament d’Innovació, Universitats i Empreses; Departament de Tre-
ball), i també liderats per la UdL, aquest curs acadèmic 2009-2010 
han resultat valorats favorablement 14 nous projectes d’investigació 
addicionals, als quals cal afegir-hi 5 noves accions finançades amb 
fons europeus. Una bona part dels projectes inclouen la participació 
addicional de personal investigador d’altres centres o universitats 
de diversos països. De la mateixa manera, aquest curs 2009-2010, 
la Universitat de Lleida col·labora activament en 16 nous projectes 
competitius d’altres Universitats o centres d’investigació.

En els projectes aprovats en la darrera convocatòria del Plan Na-
cional participen més homes (56%) que dones (44%), i també són 
molts més els homes que els dirigeixen (72%) que les dones (28%), 
encara que la participació de les dones com a investigador princi-
pal continua en suau increment. La participació dels homes en tots 
els projectes actius l’any en curs és del 59%, i de dones el 41%.

El nombre de tesis Doctorals llegides durant el curs 2009-10, 
comptabilitzades des de l’ 1 de Juny de 2009 fins al 31 de maig 
de 2010 han estat 50, nombre que representa una estabilització 

respecte a l’any anterior. Del conjunt de Tesis Doctorals que es lle-
geixen en un període determinat, s’atorguen premis extraordinaris 
de doctorat a aquells a qui un tribunal específic per a cada àmbit 
considera oportú. Aquest curs acadèmic, s’han atorgat 14 premis 
extraordinaris de doctorat en els següents àmbits: 1 de Ciències 
Experimentals, 2 de Medicina i Cirugia, 2 d’ Enginyeria Agronòmi-
ca, 1 de Tecnologia d’Aliments, 2 de Filologia Hispànica, 2 de Dret, 
2 de Geografia i Història i 2 d’Informàtica i Matemàtica.

Grups de recerca

El nou catàleg de Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 
(SGR), aprovat a la segona meitat del 2009, inclou Grups Recone-
guts com a Consolidats, Emergents o Singulars i te validesa fins 
a l’any 2013. A partir d’aquesta resolució, s’ha configurat un nou 
catàleg complet de grups de recerca de la UdL (BOU 115, novembre 
de 2009), tal i com va estar prèviament definit per la normativa 
de grups (BOU 114, octubre de 2009). D’aquesta manera, alguns 
grups han quedat renovats i se n’han aprovat d’altres nous.

Grups de recerca. Classificació en funció del tipus

El nou catàleg de grups de recerca de la UdL inclou ara 86 grups, 
un nombre lleugerament superior que el del catàleg anterior i cla-
rament millor posicionat. Més d’un 60% del total, 53 grups, són 
grups grans amb una llarga trajectòria i ben establerts i han estat 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya i classificats com de 
tipologia A a la UdL, quan l’any passat el nombre de Grups Re-
coneguts per la Generalitat no arribava al 50%. Els grups B, re-
coneguts com a consolidats per la UdL són ara 17 i tenen unes 
característiques relativament properes a les dels Grups Recone-
guts per la Generalitat. D’altra banda, els grups catalogats com C, 
preconsolidats, i com D, emergents de la UdL, que solen ser grups 

Consolidats Generalitat
51%

Singulars Generalitat
2%

Consolidats UdL
20%

Estable UdL
5%

Preconsolidats UdL
3%

Emergents UdL 
10%

Emergents Generalitat
9%
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amb menor nombre d’investigadors o de formació més recent, han 
disminuït sensiblement, incloent ara 3 i 9 grups, respectivament. El 
grup E inclou 4 grups estables de la UdL.

Com pot observar-se a la figura, els grups es reparteixen en els 
àmbits temàtics de les ciències, les ciències socials, les ciències de 
la vida, les ciències mèdiques i de la salut, les humanitats i l’engi-
nyeria i arquitectura.

Grups de recerca. Classificació en funció de l’àmbit

La majoria del personal funcionari i contractat a temps complet: 
catedràtics d’universitat, titulars d’universitat i d’escola univer-
sitària, catedràtics d’escola universitària, catedràtics i agregats 
contractats, investigadors postdoctorals, Ramon i Cajal i ICREA, 
lectors o col·laboradors formen part de grups d’investigació ti-
pificats. D’altra banda, si bé un gran nombre d’associats a temps 
parcial no formen part dels grups d’investigació per realitzar la 
major part de la seva activitat professional en entitats externes, 
prop de la quarta part d’aquests professors associats també par-
ticipa de les activitats de recerca dels grups. El repartiment del 
PDI en les diferents categories dels grups i la seva adscripció als 
grups pot veure’s en la figura i en l’histograma següents, que és 
molt semblant al repartiment entre tipologies de grups presen-
tat:

Ciències Mèdiques i de la Salut
21%

Enginyeria i  Arquitectura
9%

Ciències Socials
29%

Ciències 
3%

Ciències de la Vida
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Humanitats
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Grups de recerca. Adscripció de PDI i becaris predoctorals en funció del tipus de grup
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Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca
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CU: professor catedràtic d’universitat; TU: professor titular d’universitat; CEU: professor catedràtic d’escola 
universitària; TEU: professor titular d’escola universitària; PCD: professor contractat doctor; LECT: professor contractat 
lector; COL: professor contractat col·laborador; ASS: professor associat; INV: investigador contractat doctor (ICREA, 
Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i altres); EME: professor emèrit; PDIF: PDI en formació (becaris i contractats  DIUE, 
MICINN, UdL i altres).

Grups de recerca. Investigadors principals per sexe
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Grups de recerca. Investigadors de la UdL per sexe

A la disgregació per sexes dels grups de recerca que es mostra a 
les dos figures anteriors, pot veure’s que la proporció d’homes que 
són IP dels grups, 59 en total, està molt per sobre de la de dones, 
27 en total, encara que la participació de dones als grups es només 
lleugerament inferior a la d’homes. Aquest fet és especialment 
marcat als grups consolidats de la Generalitat. 

Suport a la investigació i a la transferència de coneixement

En el conjunt de convocatòries de la UdL d’ajuts a la recerca, se 
n’han concedit un total de 149 per a accions concretes i 21 ajuts 
predoctorals. En aquest curs acadèmic, el nombre total de beques o 
contractes predoctorals nous és de 64, dels quals, a més dels ajuts 
propis de la UdL, es poden esmentar els 18 de la convocatòria FI de 
la Generalitat i els 10 de les convocatòries FPI i FPU del MICINN.

Atenent a les necessitats que precisa el PDI de la UdL, diferent en 
funció de la tipologia del grup de recerca a què pertany, es diferen-
cien les convocatòries internes per a potenciar i incrementar l’ac-
tivitat investigadora. Els grups consolidats de tipus A i B disposen 
d’una ajuda genèrica que poden destinar a les activitats del grup 
que resultin més adequades, a més d’ajudes específiques tals com 
contribucions a organització de Congressos o Simposis, i de rebre 
puntuacions de preferència per a l’adjudicació d’ajuts predoctorals; 
addicionalment els membres dels grups A i B que es troben en for-
mació o han realitzat el seu doctorat recentment poden acollir-se 

també a ajudes reservades als grups C i D. Aquests grups C i D no 
disposen d’ajudes genèriques però si d’ajudes específiques a la seva 
tipologia, tals com contribucions a les despeses de participació en 
Congressos o ajuts pont per a la investigació en el cas que quedin 
temporalment sense disposició de recursos externs per a això.

Aquest curs acadèmic, es mantenen totes les ajudes de l’any ante-
rior i, amb l’objectiu d’impulsar la UdL i incrementar la seva recerca 
amb l’exterior, s’ha obert a tot el PDI de la UdL, independentment 
del grup a que pertanyin, la possibilitat de sol·licitar ajuts interns 
per realitzar estades temporals en altres centres estrangers que 
potencien la seva relació amb altres investigadors.

La UdL fomenta les relacions del Personal Docent i Investigador 
amb grups externs de tots els països; per això, també existeixen 
convocatòries obertes a tots els tipus de grups per acollir investi-
gadors visitants. L’any 2009, es va acollir a 5 investigadors visitants 
d’universitats i centres de recerca de França. Bèlgica, Estats Units, 
Xile i Equador. Igualment, al llarg de l’any 2009, 28 membres del 
PDI han realitzat estades de diversos mesos a altres centres inter-
nacionals, de les quals la UdL n’ha finançat 6. Es pot observar en 
les figures que segueixen com els percentatges de repartiment en 
els àmbits que han abastat aquestes temàtiques no es corresponen 
amb els percentatges de distribució dels grups per àmbits temàtics 
mostrada anteriorment, sinó que és superior al 20% per als àmbits 
de les Ciències Socials, les Humanitats i l’Enginyeria i Arquitectura, 
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i molt inferior per als altres tres àmbits. Més del 50% de les estades 
s’han realitzat en països de la Unió Europea i un 32% en Estats 
Units i Canada; també s’han realitzat estades a països d’Amèrica del 
Sud, Àsia i a Austràlia, encara que en un percentatge molt inferior.

Estades fora d’Espanya per àmbits (superiors a un mes)

Destinació de les estades (superiors a un mes)

Humanitats 25%

Ciències Socials 21%
Ciències   14%

Ciències de la vida 11%

Ciències de la salut 7%

Enginyeria i arquitectura 21%

Amèrica del Nord 32%

Amèrica del Sud 4%
Àsia 7%

Europa 54%

Oceania 4%

L’impuls de la participació del PDI en Congressos és una altra de 
les accions de la UdL. Una part de la promoció de les activitats 
en Congressos es materialitza mitjançant el cofinançament que 
atorga als grups Reconeguts de la Generalitat i Consolidats de la 
UdL perquè organitzin Congressos; l’any 2009, el nombre d’acci-
ons relacionades amb aquesta organització (presidència de con-
gressos, membres de comitè organitzador, membres de comitès 
científics o presidència de sessions temàtiques) que ha finançat 
la UdL ha estat de 107 activitats diferents, i dos terços d’aquestes 
(65%) han tingut lloc en congressos internacionals. L’altra part 
d’aquesta promoció de participació en Congressos consisteix en 
finançar els costos de participació en els congressos, sempre que 
els sol·licitants siguin personal en formació o membres dels grups 
menys consolidats. En aquest sentit, l’any 2009, els membres de la 
UdL han participat en 540 congressos (99 han estat conferències 
convidades), tres quartes parts de les quals han tingut lloc en con-
gressos internacionals.

OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

Equip humà

Direcció Sra. Maribel Palau maribelpalau@oficinardi.udl.cat
Secretaria Sra. Núria Font nuria.font@700.udl.cat
Gestió Econòmica i Administrativa Sra. Magda Nicolás

Sra. Teresa Calderó
Sra. Pilar Artero
Sra. Mª José Bret
Sra. Sandra Garcia
Sra. Mireia Ariza
Sra. Imma Abascal
Sra. Montse Serradell
Sr. Albert Lanaspa
Sra. Sabina Quer
Sr. Salvador Compte

magda@oficinardi.udl.cat
maite@oficinardi.udl.cat
pilar@700.udl.cat
mjbret@oficinardi.udl.cat
sandra@oficinardi.udl.cat
mariza@oficinardi.udl.cat
imma@oficinardi.udl.cat
mserradell@oficinardi.udl.cat
alanaspa@oficinardi.udl.cat
info@oficinardi.udl.cat
fundació@700.udl.cat
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Promoció i Projectes Sra. Carme Gallart
Sra. Anna Aguilà
Sra. Carme Agustí
Sra. Carolina Subías
Sra. Carme Carrera
Sra. Roser Mias
Sra. Cristina Badia
Sr. Miquel Beaumont

cgallart@oficinardi.udl.cat
ana.aguila@oficinardi.udl.cat
carme@oficinardi.udl.cat
carolina@oficinardi.udl.cat
ccarrera@oficinardi.udl.cat
rmias@oficinardi.udl.cat
cristinabadia@700.udl.cat
mbeaumont@oficinardi.udl.cat

Organització i Sistemes d’Informació Sra. Belén de Pablo belen@oficinardi.udl.cat
Serveis Cientificotècnics Dr. José Salvador salvador@quimica.udl.cat

L’Oficina de Suport a la R+D+i (ORDI) és la unitat responsable de:

Difondre i comunicar convocatòries, tant públiques com pri-
vades, ajuts, subvencions, beques i premis.

Gestionar projectes de recerca, convenis i serveis.

Donar suport en la valorització dels resultats de la recerca 
(registre de patents i la seva explotació).

Transferir el coneixement a la Societat (empreses de base tec-
nològica, spin-offs, incorporació a xarxes tecnològiques, ...), 
una de les missions principals de la UdL, juntament amb la 
docència i la recerca.

L’Oficina de Suport a la R+D+i també dóna suport a la gestió 
de la recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), a la 
Fundació de la Universitat de Lleida, al Parc Científic i Tec-
nològic Agroalimentari de Lleida, i al centre adscrit Institut 

Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).

1. Gestió de projectes

1.1 Suport a la solicitud de projectes europeus i 
internacionals

Responsable: Sra. Roser Mias

Durant l’any 2009, el servei d’assessorament a la presentació de 
Projectes Europeus i Internacionals de l’Oficina de Suport a la 
R+D+i ha incrementat la seva activitat basada en l’acompanya-
ment i el suport a l’investigador/a, i en la formació corresponent a 
la presentació i ampliació del coneixement en projectes de recerca 
europeus.

La finalitat d’aquest servei basat en l’estímul i la promoció per a 
la participació de la recerca en l’àmbit europeu i internacional, ha 
suposat una millora en la gestió i la qualitat de les propostes pre-
sentades.

Els serveis oferts per aquesta unitat han estat:

L’anàlisi i avaluació de la idea inicial com a futur projecte.

La cerca de convocatòries i socis.

L’assessorament tècnic en la interpretació de la documenta-
ció, aportacions tècniques per a la millora de la qualitat de la 
proposta i del pressupost, revisió i anàlisi dels acords de sub-
venció i consorci amb apreciacions a l’investigador/a i altres 
tràmits amb la Comissió Europea, el grup dels representants 
nacionals (National Contact Points,NCP) i els socis.

El suport administratiu (documentació, signatures,...).

La informació de les convocatòries, ajuts i novetats europees.

La formació contínua a l’investigador/a.
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Dins les activitats de promoció realitzades durant l’any 2009, 
podem citar: 

Activitats de formació

“Curs de Gestió de Projectes Europeus”: impartit a l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) el 13 d’octubre del 2009. 
L’objectiu del curs va ser formar als investigadors/es, procedents 
de la recerca biomèdica, en la preparació de projectes europeus. El 
nombre d’assistents va ser de 30 persones.

Els continguts de la jornada informativa van estar centrats en:

Introducció a l’estructura del 7èPM.

Presentació de les convocatòries específiques obertes del 
7èPM en l’àmbit de la salut i la biotecnologia i d’altres rela-
cionades.

Difusió dels temes de salut i la seva situació actual (obertes 
i tancades).

Fase d’inici i preparació de la proposta.

Elaboració del pressupost.

Iniciació als fulls de seguiment horari.

Activitats de difusió i informació

Assistència a Jornades Informatives relacionades amb el 7èPM, per 
difondre la informació puntual i real de la situació de les convo-
catòries.

Principalment han estat:

Jornada informativa: Programa de Salut de 7èPM (8/09/09).

Jornada informativa: Programa d’Alimentació, Agricultura i 
Pesca, i Biotecnologia del 7èPM (AGAUR-SPEI, 17/09/09).

Jornada informativa: Programa d’Energia del 7èPM. (Activa 
7PM, 21/09/09).

Jornada informativa: Activitats de suport a les Infraestructu-
res científiques al 7è PM (AGAUR-SPEI, 7/10/09).

Jornada informativa “COST DAY in Spain” (CSIC-Madrid, 
27/11/09).

Jornada informativa Programa EUROSTARS (16/12/09).

Assistència al Curs Microsoft Project per a la gestió de Projec-
tes Europeus d’R+D.

Suport als investigadors/es:

Assistència a reunions de llançament de projectes europeus 
(projecte TRANSVERSALIS, 5-6/10/09).

Servei de Potenciació de projectes europeus liderats promo-
gut pel Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de 
l’AGAUR per a la millora de la qualitat de la proposta.

Reunions de col·laboració amb gestors de projectes externs 
(ACC1O, Europa Innova) per una millor planificació de la ges-
tió i seguiment de les propostes de projectes coordinats i par-
ticipatius de la UdL.

Reunions internes d’informació i/o assessorament de projec-
tes europeus amb els investigadors/es responsables.

Respecte al nombre de projectes europeus i internacionals gesti-
onats i presentats en el darrer any, la participació de la UdL s’ha 
vist incrementada en relació a l’any anterior. S’han presentat un 
total de 27 projectes de recerca, dels quals 10 han estat avaluats 
positivament.

Dels 10 projectes europeus/internacionals podem destacar: 

5 projectes del 7è Programa Marc finançats per la CE i 1 pro-
jecte en fase de negociació. Això suposa un 19% d’èxit en 
front del 15% de l’any anterior, obtingut desprès de ser ac-
ceptat un dels projectes que estava en avaluació (Taula 1 i 2).
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Taula 1. Projectes aprovats en les convocatòries FP7 durant l’any 2009

Convocatoria Programa Ambit Participació UDL Finançament
FP7-PEOPLE-2009-RG PEOPLE Agricultura Coordinat 45.000 €
FP7-PEOPLE-2009-IRSES PEOPLE Producció Animal Coordinat 7.200 €
FP7-SME-2010-1 CAPACITIES Energia Soci 367.360 €
FP7-PEOPLE-2009-IIF PEOPLE Energia Coordinat 107.027 €
FP7-ERC-2007-AdG IDEAS Agricultura Coordinat 2.500.000 €

Taula 2. Projectes en fase de negociació durant l’any 2009

Convocatoria Programa Ambit Participació UdL Finançament
FP7-KBBE-2007-2A COOPERATION Agricultura Soci 124.552 €

2 projectes finançats pel Fons FEDER, en el grup de projectes 
Interreg. Una de les participacions ha estat en un projecte 
del Programa Interreg IV C coordinat per la UdL en l’àmbit 
de la salut. La segona participació pertany al Programa MED 

Taula 3. Projectes aprovats en les convocatòries INTERREG durant l’any 2009

Convocatoria Programa Ambit Participació UdL Finançament
2009 INTERREG MED Agricultura Soci 105.000 €
INNOVATION 4 WELFARE INTERREG IVC Salut Coordinat 67.200 €

La UdL aconsegueix també finançament en 2 projectes: FON-
TAGRO i un altre d’àmbit internacional corresponent al Pro-
grama  EU-US-ATLANTIS PROGRAMME.

A continuació (veure Taula 4), es mostra la distribució del nombre 
dels diferents projectes europeus i internacionals que s’han pre-
sentat i revisat a l’Oficina de Suport a la R+D+i durant l’any 2009. 
Els projectes europeus que es mostren han estat majoritàriament 
del 7èPM amb un total de 18 i un percentatge d’èxit del 19%. 

en l’àmbit de l’agricultura, que engloba projectes per a po-
tenciar la zona Mediterrània en col·laboració amb França, 
Portugal i el nord d’Africa (Taula 3).

Dels 4 projectes INTERREG o transnacionals, el 50% han estat fi-
nançats, destacant el fet que un d’ells és un projecte de l’àmbit 
de la salut, coordinat per la UdL, en la figura del Grup de Recerca 
NUTREN-Nutregenomics.

En resum, la UdL va presentar 27 projectes amb un nivell d’èxit 
del 37%, distribuïts en els diferents programes europeus, com es 
resumeix en la següent taula:
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Taula 4. Projectes europeus/internacionals-2009

7è PM Interreg Altres programes Total
Finançats/negociació 6 2 2 10
No finançats 9 2 1 12
Avaluació 3 0 2 5
Total 18 4 5 27

L’evolució del retorn del finançament de l’any 2009 (veure Gràfic 
1) en relació a l’any 2008, consolida l’aposta de la UdL en la pre-
sentació de projectes europeus i a la vegada ens convida a conti-
nuar i incrementar les línies de promoció i potenciació d’aquestes 
activitats de recerca.

Hem de destacar que el finançament en projectes europeus del 
7èPM ha proporcionat, en el darrer any, un retorn superior a altres 
programes europeus justificat per una major participació associa-
da també al tipus de finançament, que fan més atractiva la parti-
cipació en el 7êPM. Amb això, ens referim al fet que els 5 projectes 
concedits han estat finançats al 100%. Així, hi ha 1 projecte del 
Programa IDEAS, 3 projectes que pertanyen al Programa PEOPLE 
i 1 projecte corresponent al Programa CAPACITIES, Research for 
SME Associations, on el finançament prové de la Comissió Europea 
(CE) i de la empresa (SME).

La presència de 5 projectes en avaluació pot millorar el finança-
ment de les convocatòries de l’any 2009.

L’evolució del retorn del finançament dels projectes europeus i in-
ternacionals aprovats durant els anys 2008 i 2009 es mostra en la 
següent taula:

Taula 5. Evolució del retorn de projectes europeus/
internacionals

2008 2009
7èPM 509.996 € 2.912.968 €
Programa INTERREG 430.270 € 172.144 €
Altres programes europeus 9.250 € 399.000 €
Total Projectes aprovats 949.516 € 3.484.112 €

Comparativament, l’any 2009 s’ha caracteritzat per un increment 
de la participació en projectes europeus i internacionals amb un 
total de 27 projectes i un nivell d’èxit global del 37% amb uns 
ingressos previstos de l’ordre de 3.484.112€, que es repartiran du-
rant el període de temps que durin els projectes, i amb 5 projectes 
que encara no han estat avaluats.

Les dades exposades en la Taula 5 es refereixen als projectes que 
han estat acceptats per la Comissió Europea durant l’any corres-
ponent. Cal tenir en compte que l’acceptació del projecte i l’inici 
de la seva justificació econòmica poden no correspondre al mateix 
any.
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Gràfic 1. Evolució del nombre de projectes europeus / internacionals 2008-2009
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L’evolució dels ingressos dels projectes europeus gestionats per 
la UdL es:

2006 2007 2008 2009
2.103.957,27 297.201,27 249.888,45 3.601.482,58

Els departaments i grups de recerca de la Universitat que han sol-
licitat assessorament per a la presentació de projectes europeus i 
internacionals han estat:

Departament de Geografia i Sociologia

Departament de Producció Animal

Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Departament de Tecnologia dels Aliments

Grup de recerca GREA d’Energies Alternatives

Grup de recerca NUTREN-NUTRIGENOMICS

Grup de recerca GRIHO

Grup de recerca DBA

Departament d’Anglès i Lingüística

Departament de Filologia Catalana i Comunicació

Departament de Medicina Experimental

Parc Tecnològic i Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

1.2 Suport a la sol·licitud de projectes nacionals

Responsable: Sra. Anna Aguilà

Accions de difusió i assessorament en la presentació de 
projectes autonòmics i nacionals

Divulgació: durant l’any 2009, s’han realitzat accions de di-
fusió de les convocatòries competitives de recerca mitjançant 
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el Butlletí de Subvencions de la Universitat de Lleida. Aquest 
servei és una novetat incorporada al 2009 per l’Oficina de 
Suport a la R+D+i i té la finalitat de mantenir informada di-
àriament a tota la comunitat universitària de totes les opor-
tunitats de finançament de la recerca per potenciar el seu 
ús. A principis d’any, es van realitzar una sèrie de jornades 
informatives orientades al PDI i també al PAS per a facilitar la 
subscripció i explicar el funcionament d’aquesta eina. Actu-
alment, aquest servei compta amb 473 usuaris donats d’alta 
que reben diàriament l’oferta de convocatòries públiques de 
finançament de la recerca, a banda d’altres ajuts i subvenci-
ons que puguin ser de l’interès del subscriptor/a.

Assessorament personalitzat: en aquells casos en què ha 
estat necessari, s’han adoptat mesures d’acompanyament 
en la preparació de projectes com consultes específiques a 
l’organisme convocant, revisió de propostes i pressupostos, 
entre altres. Així doncs, mitjançant reunions de treball amb 

els grups de recerca interessats, s’ha donat suport a la prepa-
ració de propostes de projectes nous o bé d’especial dificultat 
tècnica, acompanyant-los fins al moment del lliurament de 
la sol·licitud.

En concret, durant el 2009 s’han assessorat 118 consultes refe-
rents a la presentació de sol·licituds d’ajuts competitius a la re-
cerca.

Gestió i presentació de sol·licituds

L’Oficina de Suport a la R+D+i ofereix a la comunitat investigadora 
l’opció de revisió i tramesa de sol·licituds de projectes de recerca.

A continuació, es detalla, per tipus de convocatòria i segons els 
seus resultats (concedides o denegades), el número de sol·licituds 
presentades pels grups de recerca i investigadors/es de la Univer-
sitat de Lleida.

Ajuts nacionals

Sol·licituds d’ajuts a la recerca del Pla Nacional D’IDI. Total: 148 sol·licituds
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Evolució resultats dels projectes d’investigació fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI

2008 Taxa d’èxit 2009 Taxa d’èxit Variació
Nº Projectes sol·licitats 39 44 12,82%
Nº Projectes concedits 24 61,54% 32 72,73% 33,33%
Import Concedit 2.218.293,00 2.923.965,00 31,81%

Sol·licituds d’ajuts al Pla Nacional D’IDI segons tipus de convocatòria. Total: 61 sol·licituds
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Ajuts autonòmics 

Sol·licituds d’ajuts per a la recerca a l’AGAUR. Total: 20 sol·licituds

Evolució resultats Suport als Grups de Recerca (SGR)

2005 2009 Variació
Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Grups reconeguts amb finançament 17 671.600 25 1.060.000 47,06% 56,34%
Grups reconeguts sense finançament 19 18 -1
Total 36 671.600 43 1.050.000 19,44%
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Sol·licituds d’ajuts per a accions mobilitzadores. Total: 67 sol·licituds

Evolució dels ingressos generats en projectes nacionals, autonòmics i locals

2006 2007 2008 2009

3.881.333,94 4.586.354,54 5.313.966,91 5.105.407,41
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1.3 Gestió de projectes, convenis i formació contínua

Responsables:

Sra. Magda Nicolás      (Gestió Econòmica)

Sra. Belén de Pablo      (Gestió de la Informació)

Sra. Carme Gallart      (Gestió de Contractes i Projectes EU)

Durant l’any 2009, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat prop 
de 12,2M € generats per les activitats de recerca i transferència de 
coneixement de la UdL. Tal com es mostra al quadre següent, la 
principal font d’ingressos per a la UdL han estat els projectes ob-
tinguts en convocatòries competitives (MICINN, GENERALITAT DE 

CATALUNYA) seguida dels convenis i serveis, i finalment la forma-
ció contínua organitzada pels diferents Departaments o Centres.

Els serveis que ofereix l’àrea de gestió de projectes, convenis i for-
mació contínua son:

Assessorament en la gestió tant dels ingressos com de les 
despeses dels projectes competitius i dels convenis.

Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió de la documentació administrativa.

Justificació d’aquells projectes que ho requereixin, tant 
nacionals com internacionals.
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Ingressos per departaments

Exercici 2009
Unitat Rdi Contractual Rdi Competitiva Formació 

continuada
Altres Total

Administració d'empreses i GERN 162.657,58 8.797,28 6.597,50 178.052,36

Anglès i lingüística 0,00 52.099,60 0,00 0,00 52.099,60

Ciències mèdiques bàsiques 274.976,48 1.015.859,88 0,00 0,00 1.290.836,36

Dret privat 28.666,59 41.136,00 0,00 0,00 69.802,59

Dret públic 20.551,46 116.197,60 1.960,00 4.290,00 142.999,06

Economia aplicada 104.273,77 0,00 0,00 0,00 104.273,77

Enginyeria agroforestal 134.111,05 98.550,44 0,00 0,00 232.661,49

Filologia catalana i comunicació 2.030,82 119.115,30 0,00 1.900,00 123.046,12

Filologia clàssica, francesa i hispànica 28.476,58 152.771,00 0,00 14.000,00 195.247,58

Geografia i sociologia 77.092,55 139.252,13 0,00 0,00 216.344,68

Infermeria 5.517,25 0,00 0,00 0,00 5.517,25

Informàtica i enginyeria industrial 86.451,63 303.568,30 6.000,00 396.019,93

Historia 154.961,83 290.045,09 0,00 0,00 445.006,92

Historia de l'art i historia social 100.990,90 201.263,73 0,00 0,00 302.254,63

Hortofructicultura, botànica i jardineria 131.962,99 49.362,04 12.228,50 0,00 193.553,53

Matemàtica 44.268,70 136.534,93 180.803,63

Medicina 0,00 27.300,00 21.920,00 0,00 49.220,00

Medicina Experimental 83.523,78 314.851,41 0,00 0,00 398.375,19

Medi ambient i ciències del sol 144.979,00 287.580,13 10.214,00 442.773,13

Pedagogia i psicologia 14.774,10 195.556,40 5.412,00 215.742,50

Producció animal 246.705,77 149.841,50 0,00 0,00 396.547,27

Producció vegetal i ciència forestal 347.079,85 3.616.403,77 31.657,00 0,00 3.995.140,62

Química 0,00 622.107,85 0,00 2.000,00 624.107,85

Tecnologia d'aliments 457.882,12 410.659,45 0,00 0,00 868.541,57

Xarxes IT 505.030,66 253.750,20 0,00 0,00 758.780,86

Serveis Cientificotècnics 146.318,57 146.318,57

Altres (Biblioteca, ORDI, SUIC-ME, V 
Activitats culturals, INEFC)

21.102,22 104.285,96 45.471,00 170.859,18

Total 3.324.386,25 8.706.889,99 83.391,50 80.258,50 12.194.926,24
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Resum ingressos de l’oficina de suport a la R+D+i

2006 2007 2008 2009
Ingressos projectes recerca subvencionats europeus i internacionals 2.103.957,27 297.201,27 249.888,45 3.601.482,58
Ingressos projectes recerca subvencionats nacionals 3.349.924,64 3.998.693,36 4.622.046,31 3.547.377,30
Ingressos projectes recerca subvencionats autonòmics 531.409,30 587.661,18 691.920,60 1.558.030,11
Ingressos per convenis amb empreses i institucions 2.312.085,35 2.935.747,82 2.442.146,52 3.178.067,68
Ingressos formació continuada ORDI 424.515,53 249.283,03 206.153,60 83.391,50
Altres ingressos 27.239,03 34.388,22 53.758,32 80.258,50
Ingressos dels  Serveis Científico-Tècnics 87.405,19 146.664,40 206.144,01 146.318,57
Total 8.836.536,31 8.249.639,28 8.472.057,81 12.194.926,24

Evolució ingressos. (En milions d’euro)
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Empreses i institucions públiques que han participat amb la 
UdL durant l’any 2009

INSTITUTO TECNICO AGRONÓMICO PROVINCIAL
COMERSAN S.A.
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA
SOC.GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA AGBAR
BOEHRINGER- INGELHEIM EPAÑA S.A.
GAS NATURAL S.A.
SYNGENTA SEEDS S.A.
SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A.
AQUAPLAN
EXQUIM S.A.
SEMILLAS FITO S.A.
INICIATIVAS TURÍSTICAS S.A.
PROVITAL S.A.
KENOGARD S.A.
MIGUEL TORRES S.A.
CEVA SALUT ANIMAL S.A.
GRUPO LECHE PASCUAL S.A.U.
SELECCIO BATALLE
GRANJA SAN JOSÉ
BODEGA PIRINEOS S.A.
SISTEMAS DE FILTRADO Y TRATAMIENTOS DE FLUIDOS
HARINERA LA META
MERCOLLEIDA S.A.
ESTUDIOS NORMALIZACIONES Y TÉCNICAS ELECTRICAS
BERGADA S.A.
LEBO S.L.U.
INDULLEIDA S.A.
ELECTRA CARDENER S.A.
EIPSA LLEIDA S.A.
PROMISOL S.A.
CUCURULL PASCUAL S.A.
IMOGEP S.A.
INFRUSESA
MEVET S.A.U.
SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS S.A.
COGENERACIÓ DEL PLA S.A.
EDILTEC
AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES S.A.

AQUALIA, GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.
PRODUMIX S.A.
ALCATEL ESPANA S.A.
LABORATORIOS HIPRA S.A.
IBERINSA
GRUPO ALIMENTARIO ARGAL S.A.
ELANCO VALQUIMICA S.A.
SOGESUR SA
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.
HARINERA LA PALENTINA
AGROFRUIT EXPORT S.A.
LA MORELLA NUTS S.A.
INDUSTRIAS PELETERAS S.A.
PRODECA
OXAQUIM S.A.
REGS DE CATALUNYA
REG SISTEMA SEGARRA - GARRIGUES S.A.U.
CAYLUS ANTICUARIO S.A.
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A.
AGROQUALITA S.A.
SACLIBA S.L.
DU PONT IBERICA S.L.
GREENMED S.L.
SES COMUNICACIÓ S.L.
TEST AND TRIALS S.L.
MONZON BIOTECH S.L.
LABORATORIOS BIOTEST S.L.
EZQUERRA PALLAROL S.L.
VDA. PIFARRÉ Y CIA S.L.
GINESTA S.L.
CONVET S.L.
RALUY S.L.
EL PASTORET DE LA SEGARRA S.L.
DIARI SEGRE S.L.U.
TRANSMOGIR’S
PRÒLEG DPC S.L.
ELECTRONICA MAXIM MIRANDA S.L.
BHEFSAN ENGINYERS S.L.
GENERAL D’OLIS I DERIVATS S.L.
GAIN-AGRO S.L.
J.M.D. ALLUE S.L.
AGROFERTI TRACTAMENTS I SERVEIS S.L.
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PHYTOLLEIDA
TECNIQUES ENERGETIQUES URGELL S.L.
RAMADERIA MARBA S.L.
DOMINGO RUSIÑOL ASSESSORS S.L.
AGROTÉCNICA DEL SEGRIÀ S.L.
ECOLÓGICA DE LOS PIRINEOS
XOP-CONSERVES DE PONENT S.L.
CERCA ENGINYERS S.L.
URGESNEDA S.L.
PROFARRATGES BALAGUER S.L.
ARNO-AGRICOLA S.L.U.
LYNX3 CONSULTING S.L.
THEKNA ENGINYERIA 2006 S.L.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON S.L.
TAXIS D’ESPOT S.L.
OFTEC INTEGRAL 2008 S.L.
ORBITA CONSULTORIA ENERGETICA S.L.P.
ARENOSI S.L.
SIMON SOLANO ADVOCATS S.L.U.
LABORATORIOS RIG S.L.
LABORATORIOS LAIA
SHIROTA FUNCTIONAL FOODS S.L.
BORJA OPTICOS S.L.
EDICIONES BROMERA S.L.
FRUTAS HERMANOS AGUILAR S.L.
JOSEP MARIA BROS & ASSOCIATS S.L.
CRIA S.L.
SELECCIO DESEURAS S.L.
LABORATORIS BAUTEC S.L.
CEDIA S.L.
SOLVAY QUIMICA S.L.
BERNAT GALERIA D’ART S.L.
ANTONIO MASCARO S.L.
BAYER CROPSCIENCE S.L.
ABBCN S.L.
WORKING ANTIBODIES S.L.
AXEB BIOTECH S.L.
ELAB DIAGNOSTICS
CENTRO ANALITICO POZUELO
EVERIS SPAIN S.L.
MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA S.L.
CAL CELDONI S.L.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL. UNIPER
PANRICO S.L.U
ESTUDIOS DE AFECCION PATRIMONIAL S.L.P.
NUTRITEC S.A.
ENGINESA (ENG,GEST,NOVA ENERG & EE VALDE
BIBLIOTECA NACIONAL D’ANDORRA
INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FULLERTON
SHERIN & LODGEN LLP
UNIVERSITE DE MONTREAL
UNIVERSITY OF THE WITWATESRAND
ENERGETIC R+D
CONVA, SAT Nº1918
SAT RIO CINCA
COOPERATIVA LAS ONTINAS
COOPERATIVA DE L’ALBI S.C.C.L
COOPERATIVA DEL CAMP D’ALCANÓ S.C.C.L.
COOPERATIVA DEL CAMP D’ALMATRET
STAT COOP CATALANA LTDA CAMP L’ARBEQUINA
SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES S.C.C.L.
CAMP DE CERVIA DE LES GARRIGUES S.C.C.L.
COOPERATIVA DEL CAMP DEL COGUL S.C.C.L.
COOPERATIVA DEL CAMP SCCL DE GRANYENA
COOPERATIVA AGRICOLA ST ISIDRE
COOPERATIVA DEL CAMP DE MALDA
COOP.DEL CAMP FOMENT MAIALENC S.C.C.L
COOP.AGRARIA DE SANT MARTI DE MALDÀ S.C.C.L.
COOPERATIVA PIRENAICA S.C.L.T.A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL SOLERAS S.C.C.L.
COOPERATIVA DEL CAMP S.C.C.L.
STAT.COOPERATIVA C.LTDA DE VINAIXA
COOPERATIVA DEL CAMP ST.ISIDRE LLAURADOR
COOPERATIVA D’IVARS
COOP.DEL CAMP DE VALLBONA DE LES MONGES
COOPERATIVA DEL CAMP ST SALVADOR D’ALFES
NUFRI
AGRARIA ESPLUGUENCA S.C.C.L.
E.U. DE TURISME TERRES DE LLEIDA
SANT JAUME DE PALAU S.C.C.L.
SAT EL PANTAR
PIONEER GENETIQUE
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
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DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A.S.
CEVA SANTE ANIMALE
GRUP IGIA
ATENEU POPULAR DE PONENT
ASSOCIACIO DE VEINS DE LA MARIOLA
CONSELL CULTURAL, VALLS D’ANEU
CONSELL REGULADOR D.O.COSTERS DEL SEGRE
FUNDACIO CATALANA DE COOPERACIO
ESCOLA UNIVERSITARIA RELACIONS LABORALS
CLUB ARANES D’ESPORTS D’HIVERN
SOCIETAT CAÇADORS RIBERA SALADA
IRBLLEIDA-FUND PRIVADA DOCTOR PIFARRE
COMUNITAT REGANTS CANAL SEGARRA-GARRIGUES
FUNDACIO 700 ANIVERSARI DE LA UDL
FEDERACIO ALLEM
FCP COL·LEGI NTRA. SRA. DEL CARME
CEBACAT S.A.
FUNDACIO LLEIDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
COORDINADORA D’ONGD I ALTRES MOVIMENTS
INSTITUT TECNOLOGIC DE LLEIDA
FUNDACIO PRIVADA CEEILLEIDA
FUNDACIO PRIVADA DEL MON RURAL
GESTRUM S.C.P.
SLOW FOOD TERRES DE LLEIDA
INNOPAN
ASSOC.PEL FOMENT DEL TURISME GARRIGUES
U.S. ENGINYERIA S.C.P.
AQUALIA, FCC AQUALIA OVIEDO U.T.E.
ACTIVA MUTUA 2008
FUNDACIO PRIVADA CENTRE TECNOLÒGIC EN TEC. NUT. I SALUT
FUNDACION QUILEZ LLISTERRI
FUNDACION EUSKOIKER
IBERCAJA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS DEL MEDI AMBIEN
FUNDACIO SPORT CULTURA BARCELONA
GARP.GRUP ARQUEOLOGIC RECERQUES PROTOHIS
FUNDACIÓ CREAL
FUNDACIO IGENUS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
GENOMA ESPAÑA

FUNDACIÓN EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE
ST. GEORGE’S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL
NOVAMONT SPA
TEIXINT S.C.P.
GAP RECURSOS
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT ODENA
CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE CATALUNYA
CONSORCI PARC CIENTÍF.TECN.AGROAL.LLEIDA
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ANEU
AJUNTAMENT DE JUNEDA
LA PAERIA, AJUNTAMENT DE LLEIDA
AYUNTAMIENTO DE ODEN
AJUNTAMENT DE TORA
AJUNTAMENT DE TORREGROSSA
INST PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
AJUNTAMENT DE VIGO
AJUNTAMENT DE CUNIT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
AYUNTAMIENTO DE GANDIA
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
CONSORCI LLEIDATA DE CONTROL
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
CONSELH GENERAU D’ARAN
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
INSTITUT CENTRE INFORMATIC MUNICIPAL
PATRONAT MUNICIPAL DURAN I SANPERE
TURISME DE LLEIDA
CONSORCI L. DE PROMOCIO ECONOMICA
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PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA
AGENCIA CATALANA SEGURETAT ALIMENTARIA
OBSERVATORI DEL PAISATGE
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
INST. SUP. CIÈNCIES RELIGIOSES DE LLEIDA
COL·LEGI EPISCOPAL MARE DE DEU DE L’ACADÈMIA
ESCOLA CAPACITACIO AGRARIA VALLFOGONA BALAGUER
CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS-VILA-SANA
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
CANAL DE ISABEL II
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS MARM
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
LABORATORIO SALUD PUBLICA DE NAVARRA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
CENTRO INVEST. Y TECNOL. AGROALI. ARAGÓN
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DE L’EBRE
CENTRO INT. MET. NUME. INGENIERIA
CENTRE ESTUDIS JURIDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
CIDEM
INSTITUT CATALA DE LA SALUT
IRTA
CENTRE DE TERMINOLOGIA-TERMCAT
UNIVERSIDAD DE JAEN
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA
EB MORELLÓ
IES GUINDÀVOLS
IES CAPARRELLA
IES LA SEGARRA
IES SAMUEL GILI I GAYA
IES MÀRIUS TORRES
INSTITUT DE B. JOAN ORÓ

IES LO PLA D’URGELL
IB CIUTAT DE BALAGUER
IES JOSEP LLADONOSA
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
BIBLIOTECA ABADIA DE MONTSERRAT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
GENERALITAT DE CATALUNYA
JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSORCI DEL MONTSEC
GESFER
GOBIERNO DE LA RIOJA
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
MINISTERIO AGRICULTURA PESCA ALI. PUBLIC
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GOBIERNO DE CANTABRIA
JUNTA DE ANDALUCIA
GENERALITAT VALENCIANA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL EMPRESES: 311

1.4 Xarxa TECNIO

Responsable: Sra. Carme Carrera

La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, Xarxa 
IT, formada per grups de recerca universitaris amb vocació i ex-
periència en transferència de tecnologia, es va crear amb el Pla 
d’Innovació de Catalunya 2001-2004 amb l’objectiu de facilitar 
la transferència directa a les empreses del coneixement generat 
a les universitats catalanes. L’any 2009, i tal i com es preveu en 
el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, es crea la 
xarxa tecnològica de Catalunya TECNIO, que aglutina més de 100 
agents experts en investigació aplicada i transferència tecnolò-
gica de Catalunya. TECNIO integra tots els agents de les xarxes 
de transferència de tecnologia: centres tecnològics, els centres de 
difusió tecnològica i els centres de suport d’innovació tecnològica, 
o Xarxa IT.

TECNIO, impulsada per ACC1Ó, neix amb dues missions:
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Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica 
per generar un mercat tecnològic català que aporti competi-
tivitat a l’empresa.

Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als 
seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior 
per a les mateixes.

L’any 2009, la Universitat de Lleida disposa de 4 centres d’innova-
ció tecnològica (IT) asdcrits a TECNIO: 

Quadre resum dels centres d’innovació tecnològica adscrits a TECNIO de la Universitat de Lleida

Nom centre Director Any 
d’incorporació

Àmbits Descripció

Centre DBA 
(Desenvolupaments 
Biotecnològics i 
Agroalimentaris) 

Dra. Mercè Balcells 2005 Tecnologies de 
l’alimentació
Tecnologies químiques

Centre especialitzat en l’aprofitament i valoració 
residuos agroindustriales. Pretén ser un referent 
en el desenvolupament de tècniques pròpies 
de la biotecnologia industrial i de la química 
sostenible per a transformar productes d’origen 
agrari en productes d’interès industrial.

Centre GREA 
Innovació concurrent 

Dra. Lluïsa F. 
Cabeza

2007 Tecnologies energètiques
Tecnologies de disseny i 
producció industrial

Experts en les àrees de l’enginyeria energètica, 
el disseny i optimització de maquinaria, 
l’automatització i el control. La seva missió 
és oferir serveis integrals i especialitzats de 
desenvolupament i innovació a diferents sectors 
empresarials. 

Centre GRIHO Dr. Antoni 
Granollers

2007 Tecnologies de 
la informació i la 
comunicació

Experts en les disciplines Interacció Personal 
i la Integració de Dades. S’especialitzen 
en el disseny de sistemes interactius com 
programes de sobretaula, dispositius mòbils, 
sistemes industrials o entorn web, utilitzant 
noves metodologies, i adaptant-ho a diferents 
plataformes, contexts i perfils d’usuari. 

Centre DBA (Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimen-
taris)

Centre GREA (Innovació Concurrent)

Centre GRIHO (Grup de Recerca en Interacció persona-ordi-
nador i Integració de Dades)

Centre NUTREN (Nutrigenòmica)
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Centre NUTREN-
Nutrigenomics

Dr. Manuel Portero 2008 Tecnologies de 
l’alimentació
Biotecnologia i ciències 
de la salut

Experts en el control nutricional dels processos 
biològics relacionats amb l’envelliment cel·lular 
i les malalties associades. El centre s’especialitza 
en l’assessorament nutricional i el disseny 
i validació de nous productes i d’aliments 
funcionals. Els seus serveis d’orienten a 
empreses del sector agroalimentari, assistencial, 
farmacèutic i cosmètic. 

Evolució Xarxa IT UdL. Període 2006-2009

2006 2007 2008 2009
Nombre de centres 1 3 4 4
% Ingressos amb participació empresarial 14,85% 37,62% 45,48% 47,31%
% Ingressos sense participació empresarial 85,15% 62,38% 54,52% 52,69%
Facturació per projectes R+D amb empreses 
(€)

25.283 225.029 379.587 458.325

Ingressos competitius amb participació 
empresarial (€)

- 8.195 90.125 309.694

Ingressos competitius sense participació 
empresarial (€)

144.980 386.697 563.066 855.299

Ingressos totals 170.263 619.921 1.032.778 1.623.318

1.5 Trampolí tecnològic

Responsables: Sra. Carme Agustí / Sra. Carolina Subías

El Trampolí Tecnològic de la UdL, incorporat l’any 2006 a la Xarxa 
de Trampolins Tecnològics del CIDEM, és una unitat de suport a:

La creació d’empreses de base tecnològica

L’explotació de la propietat industrial i intel·lectual

Desenvolupa els següents serveis:

Assessorament en:

 - Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci
 - Assessorament en l’elaboració de pla de negoci
 - Suport en l’obtenció de finançament

Localització d’espais d’incubació

Seguiment i tutoria dels projectes

Protecció i explotació de la propietat industrial i intel·lectual

Formació

Promoció de les tecnologies i empreses creades
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Durant l’any 2009, cal destacar les següents accions realitzades:

Servei en Promoció, sensibilització i formació

Les accions que s’han desenvolupat s’emmarquen bàsicament en 
l’àmbit de la valorització, l’emprenedoria i la protecció de resultats 
de la R+D+i, i van des de la promoció dels projectes i serveis de 
la UdL fins a l’execució de jornades, passant per la participació en 
concursos universitaris:

2a edició del curs Dret i Noves Tecnologies (Fundació UdL, 
Sagaris, CEEILleida, Dept. Dret Privat UdL, Trampolí Tecnològic 
de la UdL, gener-abril 2009).

Participació en les Jornades d’accés al món del treball’ 
(Consell d’Estudiants de l’Escola Politècnica Superior- UdL, 
04/03/2009).

Lliurament de la Beca BIT a la Innovació Tecnològica de 
les Terres de Lleida (Trampolí Tecnològic UdL i CEEILleida 
(02/06/2009).

Conferència ‘La protecció dels resultats de la R+D+i’ en el 
marc del Curs d’Introducció a la Recerca de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica de Lleida (13/09/2009).

Conferència ‘Propietat industrial i projectes de base tecno-
lògica en l’entorn universitari’ (Màster en Interacció Persona 
Ordinador (30/09/2009).

Seminari ‘Millorar la competitivitat empresarial mitjançant la 
vigilància i la transferència de tecnologia’ (Trampolí Tecnolò-
gic de la UdL, CEEILleida i Parc Científic i Tecnològic i Agroali-
mentari de Lleida, 18/11/2009).

Roda de premsa i difusió de tecnologies i projectes de trans-
ferència desenvolupats a la UdL:

 - ‘Intercanviador de calor’ (01/09/2009).
 - ‘Sistema tèrmic fotovoltaic’ (30/03/2009).

Dintre dels Serveis de Promoció, sensibilització i formació cal des-
tacar la tasca de promoció i difusió de la xarxa EEN. La Xarxa En-

terprise Europe Network (EEN), és un node creat per tal de donar 
suport a la innovació i a la cooperació tecnològica transnacional 
a Europa, mitjançant diversos serveis. Un d’aquests serveis ofereix 
la promoció d’ofertes i demandes tecnològiques arreu d’Europa.

L’any 2009, es van difondre a través de la xarxa 5 ofertes de tec-
nologia de la UdL; alhora que 2 grups de la UdL van participar en 
trobades a Múrcia i Dijon, unes trobades entre grups i empreses en 
el marc de fires industrials europees, que permeten des de localit-
zar possibles col·laboradors en projectes fins a adquirir tecnologies 
alienes.

Servei en Protecció Industrial i/o Intel·lectual

Les tasques que es desenvolupen se centren en assessorar els in-
vestigadors sobre la normativa i procediments de protecció i ex-
plotació de resultats de la recerca, així com en la detecció i anàlisi 
de la viabilitat de la protecció, i la comercialització de les tecno-
logies.

Resultats en detecció i protecció de tecnologies:

Resultats detectats 10
Sol·licitud de patent nacional 1
Sol·licitud de patent internacional (PCT) 2

Sol·licitud de protecció de varietat vegetal 3
Sol·licitud de registre de propietat intel·lectual 1
Acords de llicència de tecnologia assolits 1

Per tal de maximitzar les possibilitats de transferència i explotació 
de les tecnologies protegides per la universitat calen inversions 
addicionals que els aportin valor afegit per tal d’apropar-les als 
possibles adquirents. En aquest sentit, cada cop estan apareixen 
noves línies de finançament per valoritzar tecnologies (ACC1Ó, 
FECYT, etc.), als quals la UdL ha concorregut amb 7 projectes ba-
sats en tecnologies, de les quals 4 han estat seleccionats per ser 
avaluats i rebre suport en el procés de valorització.
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Servei en la creació de spin-off

Durant l’any 2009, s’han assessorat 7 propostes de negoci, tant 
procedents directament de la pròpia universitat com del seu en-
torn. Provinents de camps diversos, com l’agroalimentari o les TIC, 
han rebut suport en la definició de la idea de negoci, l’elaboració 
del pla d’empresa o la cerca de finançament.

Un d’aquests projectes incubats pel Trampolí ha esdevingut em-
presa: ‘Territoria’, que desenvolupa tasques de consultoria i serveis 
avançats en gestió i ordenació urbanística i territorial, impulsada 
per dos doctors del Departament de Geografia i Sociologia de la 
UdL.

Per altra banda, el projecte ‘Palinca’, també procedent de la UdL, 
fou un dels finalistes seleccionats en la 9ena edició del Concurs 
d’Idees de Negoci de la Xarxa de Trampolins Tecnològics de les 
universitats catalanes, una iniciativa que té l’objectiu de fomentar 
l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació entre els dife-
rents col·lectius universitaris. El projecte consistia en la producció 
d’un destil·lat alcohòlic produït a partir de la fermentació natural 
i posterior destil·lació tradicional de prunes i/o peres; producte di-
rigit al segment específic de la població immigrada del centre i est 
d’Europa.

Finalment, cal destacar la participació en el projecte transfron-
terer ‘Transversalis. Universitat-Ocupació’, en una acció relativa a 
la formació en emprenedoria en els territoris de França, Andorra 
i Espanya.

1.6 Serveis Cientificotécnics

Responsables: Dr. José Salvador i Sra. Carme Carrera

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any 2005, fruit de 
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL 
i d’altres unitats de nova creació, amb l’objectiu d’oferir suport 
a la recerca dels propis grups de la Universitat de Lleida, d’altres 
universitats i institucions públiques de recerca, i de les empreses. 
L’experiència acumulada des de la seva creació i els nous reptes i 
situacions que s’han anat concretant des d’aleshores han fet ne-
cessari modificar la seva organització, tot mantenint la flexibilitat 
en la seva estructura i el funcionament que es va proposar en el 

primer disseny. Així, la nova normativa dels Serveis Cientificotèc-
nics de la UdL va ser aprovada pel Consell de Govern del 24 de 
setembre del 2009.

Segons la nova normativa, els SCT poden oferir dos tipus de ser-
veis:

Els serveis relacionats amb l’assessorament i execució d’un 
servei relacionat amb una activitat de R+D+i determinada.

Els serveis relacionats amb l’assessorament i ús d’un aparell 
científic o tècnica determinada.

Des del punt de vista estructural, s’ofereixen dues tipologies de 
serveis:

Els de tipus I, que depenen organitzativament i estructural-
ment del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica.

Els de tipus II, que estan gestionats pels departaments, cen-
tres o grups de recerca, i que voluntàriament s’integren dins 
d’aquesta estructura.

Pel que fa als recursos humans, els SCT tenen un Director Científic 
(Dr. José Salvador) que és un professor/investigador de la UdL, 
nomenat a proposta del Rector. D’altra banda, cadascun dels ser-
veis té un responsable científic que actua d’assessor/a científic/a 
i que també és membre del personal acadèmic i investigador de 
la UdL.
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Organització dels Serveis Cientificotècnics segons l’oferta de serveis i de grans infraestructures i tècniques (distribució per 
Campus)

Unitat Servei Responsable Ubicació
Centre de Biòmica Servei de malherbologia i botànica agroforestal

Assaig en Planta Pilot de Processament d’Aliments
Servei de liofilització i Laboratori de nutrició animal
Laboratori de cultius cel·lulars
Citometria de flux separador
Laboratori de degradació i biodegradació de materials 
orgànics
Servei de proteòmica i genòmica
Laboratori de genòmica vegetal
Serveis de metabolòmica

�� Desenvolupament i aplicació de tècniques 
cromatogràfiques i d’espectrometria de masses

�� Servei de cromatografia de gasos i de líquid-
líquid

�� Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
�� Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR

Servei de Bioinformàtica
Estabulari de rosegadors
Jardí Botànic

Dr. Jordi Recasens
Dra. Olga Martín
Dra. Dolors Cubiló
Dra. Rosa Soler
Dr. Xavier Gómez
Dr. Lluís Martin
Dr. Joaquim Ros i Dr. 
Enric Herrero
Dra. Pilar Muñoz

Dr. Jordi Eras

Dr. Magí Riba
Dr. Ramon Canela
Dr. Jaume Puy
SCT pendent creació
Dra. Carme Piñol
Dr. Joan Pedrol

Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus Ciències de la 
Salut
Campus Ciències de la 
Salut
Campus ETSEA
Campus Ciències de la 
Salut
Campus ETSEA

Campus ETSEA / 
Campus de Gardeny

Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus Ciències de la 
Salut
Campus Ciències de la 
Salut
Campus ETSEA

Estudis cel·lulars  
i de materials

Microscòpia electrònica
Microscòpia, morfometria i microfluorimètria
Micromorfologia i anàlisi d’imatges

Dr. Josep Esquerda
Dr. Jordi Calderó
Dra. Rosa Poch

Campus Ciències de la 
Salut
Campus Ciències de la 
Salut
Campus ETSEA

Anàlisi química, estructura  
i microbiològica

Espectrofotometria UV-Vis / FT-IR
Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari
Anàlisi sensorial i físico-químic d’aliments
Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama
Anàlisi química de materials agroindustrials
Laboratori de calorimetria

Dra. Mercè Balcells
Dr. Antonio J. Ramos
Dra. Mº Paz Romero
Dra. Concepción Ramos
SCT pendent creació
Dra. Lluïsa f. Cabeza

Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus ETSEA
Campus Cappont



160 Recerca i transferència tecnològica

Informació geogràfica, 
arqueològica i documental

Laboratori d’arqueologia
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)
Servei de cartografia, SIG i Teledetecció

�� Cartografia i SIG (Ciències Socials)
�� SIG i Teledetecció (Ciències Agràries i 

Mediambientals)
Servei d’anàlisi històrica i territorial

�� Centre de valorització i dinamització del 
patrimoni cultural

�� Servei d’Història, Documentació i Patrimoni

Dr. Emili Junyent i Sra. 
Carme Prats
Dr. Joaquim Company

Dr. Jesús Burgueño
Dr. José A. Martínez-
Casasnovas

Dr. Flocel Sabaté
Dra. Concepció Mir

Campus Rectorat
Campus Rectorat

Campus Rectorat
Campus ETSEA

Campus Rectorat
Campus Rectorat

Imatge i so Servei de Reproducció d’Imatge
Laboratori de musicologia 
Servei d’Arxiu Digital Audiovisual

Sr. Xavier Goñi
Dr. Màrius Bernadó
Sr. Pep Oriol

Campus Rectorat
Campus Rectorat
Campus Rectorat

Serveis de suport Taller mecànic
Taller electrònic
Servei de qualitat de vida i d’envelliment
Servei d’Estadística

Dr. Joan Roca
Dr. Jordi Palacín
Dr. Jaume March
Dra. Mª Angels Colomer

Campus Cappont
Campus Cappont
Campus Ciències de la 
Salut
Campus ETSEA

La creació dels SCT ha facilitat la major capacitat de captació de 
recursos externs per incrementar tant les infraestructures com el 
personal de suport. Actualment, els SCT compten amb 25 tècnics 
de suport.

Pel que fa a les infraestructures, la major part de l’equipament 
incorporat els darrers anys ha estat adquirit a través de convoca-
tòries públiques. Aquests equips estan ubicats a les instal·lacions 
dels diferents campus de la UdL on es troben els SCT i a la Plata-
forma de Serveis Tecnològics de l’edifici Ciència del Parc Científic i 
Tecnològic de Gardeny.

Ingressos generats per l’activitat dels SCT durant l’any 
2009

A continuació, es presenten dades de facturació de les unitats dels 
SCT que han cedit totalment les seves infraestructures al Vicerec-
torat de Recerca i que són gestionats per l’Oficina de suport a la 
R+D+i. L’any 2009, la facturació es reparteix al 50 % entre clients 
externs i interns.

Els clients interns dels SCT són els investigadors de la pròpia UdL, 
així com dels instituts i centres de recerca adscrits.

Facturació Import (€)
Clients externs 146.318,57
Clients interns 148.711,00
Total 295.029,57

Els departaments de la UdL que han contractat serveis interns du-
rant l’any 2009 són els següents:

Departament d’Història de l’Art i Història Social

Departament de Química

Departament de Tecnologia dels Aliments

Departament de Medicina Experimental

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
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Departament de Producció Animal

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Departament d’Enginyeria Agroforestal

Departament de Geografia i Sociologia

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica 
dels Recursos Naturals

Departament de Filologia Catalana i Comunicació

Departament d’Història

Evolució de la facturació dels SCT durant el període 2006-
2009

Facturació  
(€)

2006 2007 2008 2009

Clients  
externs

92.396,62 156.117,24 232.198,61 146.318,57

Clients  
interns

51.129,04 64.786,82 124.445,51 148.711,00

Total 143.525,66 220.904,06 356.644,12 295.029,57

El descens dels ingressos dels SCT durant el 2009 es deu, en part, 
al període de 3 mesos de baixa activitat causada pel trasllat dels 
SCT ubicats a l’ETSEA al nou edifici de serveis del mateix Campus.

2. Accions a destacar

Consell d’usuaris 

El Consell d’Usuaris de l’Oficina de Suport a la R+D+i, constituït a 
finals de l’any 2008, es reuneix mensualment i està integrat pel Rec-
tor de la UdL, el President del Consell Social, l’adjunt al President del 
Consell Social, la Secretària del Consell Social, el Vicerector de Polí-
tica Científica i Tecnològica, la Vicerectora de Docència, el Gerent de 
la UdL, el Vicerector de Qualitat, el Comissionat del Campus d’Excel·-
lència, quatre professors de diferents àrees de coneixement, quatre 
empresaris/directius del teixit empresarial de l’àrea d’influència de 
la Universitat, i per la directora de l’Oficina de Suport a la R+D+i.

L’objectiu d’aquest Consell d’Usuaris és recollir les demandes dels 
usuaris de l’Oficina de Suport a la R+D+i tant a nivell intern (PDI) 
com a nivell extern (Empreses i Institucions). Fruit d’aquestes de-
mandes, el mateix Consell d’Usuaris ha elaborat un pla d’accions de 
millora del servei de l’oficina i també d’altres serveis de la univer-
sitat. Aquest pla d’acció ha estat en concordança amb els objectius 
del finançament variable marcat pel DIUE en matèria de recerca.

D’aquest pla d’accions de millora destaquem:

1. Butlletí de Subvencions i/o ajudes tant públiques com 
privades

A principis de l’any 2009, es va contractar un servei per difondre 
totes les ajudes, subvencions, beques i premis publicats en els Di-
aris Oficials. Aquest butlletí incorpora informació rellevant pro-
cedent de fonts privades: obra social de Caixes d’estalvi i Bancs, 
fundacions, empreses, etc. És una eina fonamental per estar al dia 
de totes les oportunitats de finançament públic de recerca.

2. Servei de Revisió de propostes 24 hores

L’Oficina de Suport a la R+D+i ofereix un servei d’assessorament 
tècnic-administratiu per tal de donar suport en l’elaboració de 
la memòria i el pressupost de les vostres sol·licituds de projectes 
d’R+D+I. Així doncs, tots els esborranys de sol·licituds rebuts a l’Ofi-
cina seran revisats en un màxim de 24 hores (en dies laborables). 
L’objectiu és evitar incidències d’última hora en el moment de la 
seva signatura i vetllar per la qualitat de les propostes presentades. 
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3. Catàleg de l’oferta científico-tecnològica de la UdL

Elaboració de fitxes tecnològiques dels Grups de Recerca de la UdL 
per fer difusió i promoció de la innovació que pot oferir la Univer-
sitat a les empreses i institucions.

4. Pla de Formació a la Recerca dirigit al PDI

L’Oficina de Suport a la R+D+i, juntament amb l’ICE, ha organitzat 
diversos cursos que s’inclouen al pla de formació de la UdL de l’any 
2010 i que estan relacionats amb la recerca.

Relació de cursos:

Curs de formació “Projectes competitius: preparació, finança-
ment i seguiment. Pla nacional”. Nivell inicial. (13, 14 i 15 de 
gener 2010).

Curs de formació “Projectes competitius: preparació, finan-
çament i seguiment. Pla nacional”. Nivell avançat. (dates per 
confirmar).

Curs de formació “Convenis amb empreses/entitats: prepara-
ció, finançament i seguiment” (22, 23, 29 i 30 de març 2010).

Curs de formació “Valorització de la recerca universitària” (5 
de maig 2010).

Taller pràctic “Preparació de projectes de valorització de tec-
nologia” (2 de juny 2010).

Taller sobre l’elaboració d’articles científics. Àmbit tecnològic 
i científic i àmbit social (dates per confirmar).

Taller: “Què és un grup de recerca i com s’organitza? (dates 
per confirmar).

Taller:”L’acreditació de la recerca. Àmbit tecnològic i científic i 
àmbit social” (dates per confirmar).

Taller: “Les patents com a mitjà de protecció dels resultats de 
la R+D+i universitària (dates per confirmar).

Taller: “La creació d’empreses com a mitjà per transferir els 
resultats de la R+D+i universitària” (dates per confirmar).

5. Apropament de la Universitat al teixit empresarial

Signatura del conveni marc entre la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Lleida i la UdL (15 de desembre 
2009)

L’objectiu principal d’aquest conveni és apropar la innovació que 
es genera a la UdL a l’entorn socioeconòmic, cumplint així la 3a 
missió de les universitats, la transferència.

Fruit d’aquest conveni marc es van plantejar les següents accions 
a realitzar durant el 2010:

Jornada Universitat-Cambra Oficial de Comerç i Indústria 
de Lleida (17 de febrer 2010).

.L’organització d’aquesta jornada tenia com a principal objectiu 
apropar la recerca i la innovació al teixit empresarial lleidatà. 
Aquesta trobada es va realitzar al mes de febrer de 2010 i es va 
comptar amb la participació de 20 investigadors de 16 grups de 
recerca i 36 empresaris en representació de 28 empreses. La troba-
da va incloure una visita al Parc Científic i Tecnològic Agroalimen-
tari de Lleida i va finalitzar amb un dinar-networking a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària on empresariat i personal 
investigador van poder parlar de futures col·laboracions.

Com a resultat de la Jornada Universitat-Cambra Oficial de Co-
merç i Indústria de Lleida, s’estan realitzant entrevistes personalit-
zades amb les diferents empreses per tal de detallar una possible 
col·laboració en temes de innovació.

6. Butlletí electrònic de l’Oficina de Suport a la R+D+i de la 
Universitat de Lleida

Durant l’any 2009, es va estar treballant en els continguts i en 
disseny del Butlletí electrònic de l’Oficina de Suport a la R+D+i. El 
primer número s’ha publicat al gener del 2010. Aquesta publicació, 
de caràcter mensual, pretén mantenir informada a tota la comu-
nitat universitària i a les empreses del nostre entorn de les noves 
convocatòries de recerca, congressos i jornades, i d’altres informa-
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cions d’interès així com l’accés a finançament per a empreses que 
vulguin innovar.

L’Oficina de Suport a la R+D+i actua d’interfície entre el món 
universitari i el teixit empresarial de Lleida. El nostre butlletí neix 
amb l’esperit de tenir informats tant els usuaris interns (pro-
fessors investigadors) com els usuaris externs (empreses, enti-
tats) que vulguin innovar, i d’afavorir la transferència de tot el 
coneixement que es genera a la nostra Universitat en l’entorn 
socioeconòmic.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

Salutació del President

Joan Viñas i Salas
President de la Fundació Universitat de Lleida
Rector de la Universitat de Lleida

La Fundació UdL és una institució creada per la Universitat de Llei-
da que té com a objectiu fomentar les relacions entre la Univer-
sitat de Lleida, la societat i l’entorn socioeconòmic i cultural, pro-
movent la recerca científica, la humanística i tècnica, la innovació 
tecnològica i la formació contínua amb la finalitat de contribuir i 
ajudar a la Universitat de Lleida en les funcions, com a instruments 
de la mateixa.

Durant l’any 2009, la Fundació de la Universitat de Lleida ha pro-
mocionat i gestionat les actuacions d’organització de reunions ci-
entífiques i congressos, ha gestionat cursos de formació contínua 
i convenis, i ha divulgat la R+D+i de la Universitat de Lleida.

Tot plegat és gràcies a l’esforç i la dedicació de les persones que 
treballen dia a dia a la Fundació UdL i també al del personal docent 
i investigador de la Universitat i a professionals de l’entorn social 
i empresarial.

Objectius de la Fundació Universitat de Lleida

Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el co-
neixement, la comunicació i les relacions entre la Universitat 
de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural.

Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de 
R+D+i i prestació de serveis entre la Universitat de Lleida.

Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn 
proper i en l’àmbit internacional.

Promoure activitats de formació contínua.

Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de 
la Universitat de Lleida, podent participar en empreses, amb 
la finalitat d’utilitzar, difondre i treure profit d’aquests conei-
xements.

Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empre-
ses i entitats públiques que vulguin establir relacions amb la 
Universitat de Lleida.

Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en tre-
balls per compte propi o per compte aliè.

Facilitar la relació de l’estudiantat amb el món del treball per 
a la millora de la seva formació i adquisició d’experiència en 
activitats professionals.

En general, col·laborar amb la resta de la Universitat de Lleida 
en la gestió de les activitats que aquesta té encomanades.

Activitats realitzades durant l’any 2009

Gestió de formació contínua.

Organització de reunions científiques, jornades i congressos.

Gestió de convenis i projectes de R+D+i.

Promoció de divulgació científica.
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Promoció d’activitats.

1. Gestió de formació contínua

Màsters propis de la Universitat de Lleida

Màster d’Acupuntura (3r Curs de la Segona edició)
Inici: Setembre 2009
Contingut: Formació per adquirir la pràctica en el tractament de 
les patologies amb acupuntura, per conèixer el desenvolupament 
científic actual de l’acupuntura, i per entendre la visió integradora 
que l’acupuntura aporta a la salut i a la persona.
Coordinadors: Dr. Josep A. Carceller del Departament de Cirurgia, 
en col·laboració amb Dra. Isabel Giralt

Cursos de postgrau

Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió Municipal i Ter-
ritorial (SIG)
Inici: 2 de febrer de 2009
Contingut: Conjunt de programes i aplicacions informàtiques que 
gestionen, emmagatzemen i manipulen dades especials. Els SIG 
permeten gestionar les dades millorant la qualitat de la informa-
ció, reduint esforços i evitant la duplicació de les dades.
Coordinadora: Sra. Montse Guerrero

Atenció integral al pacient amb ferides cròniques
Inici: 11 de febrer de 2009
Contingut: Donar coneixements sobre l’atenció a la persona amb 
dependència, el marc legal de l’atenció sanitària i donar una visió 
pròpia de la infermeria a l’atenció de les ferides cròniques.
Coordinadora: Sra. Joana Barberà

Estudis sobre educació, llengua i treball social amb adults immi-
grants
Inici: 15 de febrer de 2009
Contingut: Vol respondre a la demanda existent entre els tècnics, res-
ponsables i voluntaris que treballen en aquest camp sigui des de l’àm-
bit de les institucions o des de les diferents organitzacions i entitats.
Coordinadora: Dra. Dolors Mayoral Arqué

III Postgrau en Dret Agroalimentari (3a edició)
Inici: 18 de setembre de 2009

Contingut: Formació específica als tècnics d’aquest dret que pu-
guin ser útils per a les indústries agroalimentàries i altres opera-
dors en aquest sector econòmic. Aquest curs, organitzat en unitats 
didàctiques, pretén oferir una visió completa de l’entorn legal del 
sector.
Coordinador: Dr. Andrés Miguel Cosialls Ubach

Cursos d’especialització

Dret i Noves Tecnologies  (2a edició)
Inici: 15 de gener de 2009
Contingut: Propietat intel·lectual, propietat industrial, la compe-
tència, comerç electrònic, administració electrònica, protecció de 
dades de caràcter personal, internet i dret a la imatge, internet i 
empresa.
Coordinadors: Sr. Manel Cervera i Sr. Ramón Arnó

VII Curs d’Ecografia per a medicina d’urgències
Inici: 4 de febrer de 2009
Contingut: La formació està basada en el programa ràpid d’eco-
grafía pel politraumatitzat versió espanyola del FAST americà, i 
ampliada a l’ecografía pulmonar i cardíaca per donar les compe-
tències necessàries al alumne.
Coordinador: Dr. Ramon Nogué

VIII Curs d’Ecografia per a medicina d’urgències
Inici: 27 de maig de 2009
Contingut: La formació està basada en el programa ràpid d’eco-
grafía pel politraumatitzat versió espanyola del FAST americà, i 
ampliada a l’ecografía pulmonar i cardíaca per donar les compe-
tències necessàries al alumne.
Coordinador: Dr. Ramon Nogué

I Curs d’Ecografia en el tractament del dolor múscul esquelètic
Inici: 30 de maig de 2009
Contingut: Una trentena de metges de família i especialistes va 
participar a les classes, dirigides pel doctor Antonio Montero, pro-
fessor de la UdL i cap del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i 
Tractament del Dolor de l’Hospital Arnau.
Coordinador: Dr. Antonio Montero
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2. Organització de reunions científiques, jornades i 
congressos

Jornada “Prescripción de ejercicio físico en patologías cardiovas-
culares” 
Data: 21 de febrer 2009
Coordinadors: Dr. Roman Solà i Dr. Xavier Peirau

Workshop sobre Males Herbes i Diversitat
Data: 12 – 13 de març 2009
Coordinadors: Dr. Jordi Recasens i Dra. Paula Westerman

I Jornada de Formigó estructural 2009
Data: 13 – 14 de maig 2009 
Coordinador: Dr. José María Iglesias

Congrés de l’Associació Internacional en Llengua i Literatura Ca-
talanes 
Data: 7 – 11 setembre 2009
Coordinador: Dr. Veny Mesquida

XIV Conferència Associació de Sociologia de l’Educació
Data: 17 – 18 setembre 2009
Coordinador: Dr. Fidel Molina

Primeres Jornades Fundació Renal Jaume Arnó
Data: 1 d’octubre 2009
Coordinadores: Dra. Elvira Fernández i Dra. Mercè Borras i Coll

Congrés d’Infermeria Nefrológica 
Data: 12 – 13 de novembre 2009
Coordinadors:  Sra. Carol Sorolla, Sr. Josep Mª Gutiérrez i Sra. Rosa 
Bobi

Jornada de Dret Financer i Tributari 
Data: 12 – 13 de novembre 2009
Coordinadores: Dra. Mª Luisa Ochoa i Dra. Montserrat Solanes

I Forum Internacional Agroalimentari de Lleida (coorganitzat amb 
PIMEC)
Data: 26 de novembre 2009

3. Gestió de convenis i projectes de R+D+i

Escola Normal de Lleida (1841 – 1940): una institució al servei de 
l’educació i la prosperitat social
Sra. Pepita Raventós. Secretaria General

Inventari i catalogació dels documents de l’Institut de Ciències de 
l’Educació. Part I
Sra. Pepita Raventós. Secretaria General

Acord marc de cooperació entre la Fundació ENRESA i la Fundació 
Universitat de Lleida
Dr. Joan A. Prat Subirana. INEFC (Centre de Lleida)

Col·legi Oficial de Metges  de Lleida – Universitat de Lleida
Dr. Josep A. Carceller. Departament de Cirurgia.

Pla de formació de les Valls d’Àneu – Ajuntament Alt Àneu – Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu – Fundació Universitat de Lleida
Dra. Sofia Isus. Departament de Psicologia i Pedagogia.

INDRA Sistemas S.A. - Fundación Adecco – Fundación Universitat 
de Lleida
Dr. Jordi Palacín. Departament d’Informàtica i Enginyeria industrial

Motostudent
Sr. Miquel Nogués Aynami. Departament d’Informàtica i Enginye-
ria industrial

4. Promoció de divulgació científica

Cultures en acció: la vida quotidiana
Dra. Dolors Mayoral. Departament de Geografia i Sociologia

5. Promoció d’activitats

Fira de Sant Miquel. Saló Nacional de la Maquinària Agrícola i Saló 
Internacional de la Fruita (25 – 29 de setembre de 2009)
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Ingressos i resultat positiu exercici. (Any 2007, 2008 i 2009)
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Com es reflexa en el gràfic, els ingressos de la Fundació UdL s’han incrementat aquest any 2009, un 28% respecte l’any anterior, i el resultat 
de l’exercici també ha augmentat aquest any un 2.720%, aquest resultat es destinarà al patrimoni de la Fundació.
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Gerent: Sr. Josep Clotet i Sopeña

Director científic: Dr. Santiago Planas de Martí

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es va consti-
tuir el maig de l’any 2005 com a consorci públic entre l’Ajuntament 
de Lleida i la Universitat de Lleida (UdL) amb la voluntat d’esdeve-
nir una de les principals plataformes científiques i tecnològiques 
en l’àmbit agroalimentari, tant a nivell català com espanyol. 

Des del seu inici, el Parc té definides les següents línies estratè-
giques: 

Creació d’espais científics orientats, bàsicament, a grups de 
recerca de la UdL, laboratoris d’empreses i activitats avan-
çades.

Desenvolupament d’espais orientats bàsicament a empreses 
i cooperatives de base tecnològica i proveïdores de serveis 
avançats, cercant complicitat amb el teixit productiu de Lleida

Promoció grups de recerca privats que desenvolupen línies 
R+D+I orientades al desenvolupament del sector agrari, la 
indústria alimentària, les indústries afins i també dels sectors 
bàsics com l’aigua, l’energia i la sostenibilitat ambiental i les 
TIC.

Dinamització d’activitats innovadores a les diferents comar-
ques de Lleida, donant suport sobre el terreny i actuant com 
a dinamitzador dels diferents sectors productius i de serveis, 
propiciant l’aparició de noves activitats properes al sectors de 
la nova economia.

El Parc està conformat per tres campus sobre els que es desenvo-
lupen les actuacions. El Campus principal és al turó de Gardeny 
on s’acullen els serveis generals i la major part de les empreses i 
entitats. Altre campus és el Campus Agroalimentari, que inclou el 
Campus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrari i l’Arbore-
tum. Finalment, també forma part del Parc el Campus de la Salut, 

on es troben la Facultat de Medicina, l’Hospital de Santa Maria, 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Institut de Recerca Bi-
omèdica de Lleida (IRBLleida).

El Campus de Gardeny és on s’acullen la major part de les activitats 
del Parc i on es disposa de la major part de les  infraestructures per 
empreses i institucions. La superfície del Campus de Gardeny és de 
47 ha. En aquest espai es troben edificats un total de 25.000 m2 
als que s’afegiran properament 30.000 m2, actualment en cons-
trucció, i 70.000 m2 en planificació. A aquesta superfície cal afegir 
els 241.000 m2 del Parc Empresarial Torre Blanca – Quatre Pilans 
del Municipi de Lleida, que té un acord de vinculació tecnològica 
amb el Parc.

El pressupost total del Parc de l’any 2009  ha estat de 9.949.544,77€, 
la major part dedicat a la construcció d’infraestructures. En 
equipaments cinetífics i tecnològics s’han invertit un total de 
1.360.811,96 €.

Campus de Gardeny 

El Campus de Gardeny acull la major part dels centres i serveis 
tecnològics del Parc. Entre ells, per la seva especificitat, destaquen 
tres centres del sistema TECNIO de la Generalitat de Catalunya, 
tots tres constituïts sota la forma jurídica de fundació privada:

Institut Tecnològic de Lleida (ITL), integrat pels següents pa-
trons: Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de 
Lleida; Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 
Lleida; Consorci Lleidatà de Control SL; Sorigué SA; Prefabri-
cats Pujol SA; Garrofé SA y la UdL. Disposa d’un equip humà 
de 17 persones y realitza projectes en l’àmbit de la construc-
ció civil. També imparteix formació especialitzada, consultoria 
tècnica y disposa d’un laboratori de certificació i diagnosi per 
la construcció. El Centre està dirigit pel senyor Andreu Muñoz 
Granados, professor del Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal de la UdL.

Centre de Difusió Tecnològica del Sector del Pa (INNOPAN), 
integrat pels patrons següents: la Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería; Comecial Llarás SL; Ocio y 
Cia SL; Artesanos Panaderos del Sur SL; Juan Bautista Piquer 
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Pomer; l’Ajuntament de Lleida; la UdL i l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Disposa de laboratori, 
fàbrica de pa i d’una sala de tast de 12 places. Treballa en 
innovació sobre l’elaboració del pa i derivats, el seu procés 
de fabricació, la qualitat i les propietats alimentaries. Junta-
ment amb l’IRBLleida realitza estudis de productes de base 
farina per a grups específics de població, com per exemple 
els afectats per enteropatia sensible al gluten. La directora 
d’INNOPAN és la senyora Águeda García-Agulló.

Centre d’Innovació del Sector de la Maquinària Agrícola i dels 
Equips Industrials (MAQCENTRE). Els patrons d’aquesta fundació 
privada són les associacions empresarials AGRAGEX; FEMAC i FE-
MEL, les empreses Metàlic SA; Ros Roca SA; Solà MAQUINÀRIA 
AGRÍCOLA SA; PAYPER SA; GOIZPER SCL; l’Ajuntament de Lleida 
i la UdL. El MAQCENTRE es dedica al desenvolupament industrial 
de màquines i equips i a l’assaig, certificació i homologació de 
màquines agrícoles. Disposa d’un gabinet d’enginyeria i d’una nau 
d’assaigs i certificació, actualment en fase de construcció, i previ-
siblement operativa en la segona meitat del 2010. El Centre exe-
cuta projectes R+D+i en estreta cooperació amb el Departament 
d’Informàtica i Ingenieria Industrial i el Departament d’Enginyeria 
Agroforestal de la UdL. El director científico-tècnic del MAQCEN-
TRE és el Dr. Joan Roca Enrich, professor del Departament d’Infor-
màtica i Enginyeria Industrial de la UdL.

Junt les dependències de l’ITL, es troba l’Institut Català de la Fusta 
i el Moble (INCAFUST), entitat promoguda pel Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Lleida; el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya; l’Associació de Consultors d’Estructures; el Consorci 
Lleidatà de Control; l’Associació de la Fusta Estructural; la Uni-
versitat Internacional de Catalunya; la Universitat Politècnica de 
Catalunya i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. L’INCAFUST 
realitza estudis sobre les propietats estructurals de la fusta de bos-
cos mediterranis, la utilització de la fusta i derivats com a base de 
fabricació de mobles i estructures i disposa d’un laboratori per a 
la identificació de materials de fusta, mesura de propietats me-
càniques, diagnosi i estudi de patologies. EL director d’INCAFUST 
és el Dr. Jordi Gené Sera, professor del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal de la UdL.

Pel que fa als Serveis Tecnològics del Parc, destaca la Plataforma 
de Serveis Tecnològics ubicada al Campus de Gardeny on, entre 

d’altres equipaments, es disposa de cromatògrafs avançats per 
aplicacions en el camps de la nutricenòmica i la metabolòmica 
i l’anàlisi de residus de pesticides, antibiòtics, microtoxines i hor-
mones. Els principals usuaris d’aquests equipaments són el Centre 
de Difusió Tecnològica NUTREN, de la UdL i els següents Grups de 
Recerca:

Metabolòmica Alimentària

Fisiopatologia Metabòlica

Biotecnologia Vegetal Aplicada

Control Integrat de Plagues Agrícoles i Forestals 

Igualment, es troben en procés d’equipament la Planta Pilot de Bi-
otecnologia i Tecnologia Alimentària. La secció Biotecnològica de 
la planta està concebuda per experimentar a escala amb nous pro-
cessos de transformació i obtenció d’aliments, enzims, polímers, 
biomassa, substàncies probiòtiques, prebiòtiques, aliments fun-
cionals i biofungicides. A la secció de Tecnologia Alimentària, es 
preveu desenvolupar aliments de IV i V gamma, experimentar amb 
nous tractaments d’aliments líquids, nous mètodes d’estabilització 
de productes funcionals i allargar la seva vida útil. La Planta Pilot 
estarà al servei dels Grups de Recerca de la UdL i també podrà ser 
utilitzada en règim d’autoservei per part d’empreses o grups de 
recerca externs.

Tecnologia transversal: de les enginyeries a les humanitats

Més enllà de les enginyeries i del sector agroalimentari, el Parc 
també acull línies d’actuació directament relacionades amb les 
ciències socials i les humanitats, aplicant de l’elevat grau de trans-
versalitat de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

A la zona est de Gardeny es troba en fase de construcció del Cen-
tre Experimental per a la Producció Audiovisual Multimèdia, Di-
gitalització i Arxiu de Continguts (MAGICAL) que disposarà d’una 
superfície total de 7.685 m2,on s’acolliran diversos platós per a 
la producció audiovisual, espais de formació i recerca, espais per 
acolliment d’empreses i un arxiu de continguts digitals d’alta se-
guretat. Es preveu que el Centre iniciï les activitats l’any 2011 i 
que la UdL, particularment els grups relacionats amb els estudis 
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de Comunicació i Periodisme Audiovisuals, desenvolupi una in-
tensa activitat en cooperació amb empreses del sector audiovi-
sual. El Centre MAGICAL també serà un gran espai de producció 
audiovisual al servei de les empreses locals i de les productores 
que avui es troben implantades en el sector. 

Igualment el Parc hostatja una part de les activitats del Centre 
d’Art d’Època Moderna  (CAEM) de la UdL, dirigit pel Dr. Ximo Com-
pany Climent, professor del Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social. El Centre està dedicat a la investigació de l’Art d’Època 
Moderna (s. XV-XVIII). El seu objectiu fonamental és l’estudi del 
patrimoni artístic, particularment la pintura inèdita, especialment 
la dels països de cultura catalana i mediterrània. La seva activitat  
es focalitza en l’anàlisi de monuments, escultures i especialment 
pintures, en l’elaboració d’informes de datació i autoria d’obres 
d’art. Compta amb un grup de professionals especialitzats i equi-
paments avançats per a l’anàlisi de pintures.

Els projectes de R+D del Parc

Finançat pel Pla AVANZA del Ministerio de Indústria, Turismo Co-
mercio, s’està implementant un Servei Digital de Predicció d’Incen-
dis Forestals. El Servei es desenvolupat en cooperació amb la UdL, 
concretament amb el Laboratori de Planificació Forestal i Anàlisi 
del Paisatge, dirigit per la Dra. Cristina Vega García i el Grup de 
Recerca GRIHO, dirigit pel Dr. Toni Granollers Saltiveri. L’objectiu 
del Servei és proporcionar on-line informació georeferenciada so-
bre probabilitat d’incendis forestals a Espanya, fent difusió diària 
de mapes basats en models de xarxes neuronals. Es preveu que el 
servei es trobi en fase de probes durant la campanya de prevenció 
d’incendis de l’any 2010.

També, amb finançament del subprograma ACTEPARC del PN 
I+D+i, el Parc i l’IRBLleida estan elaborant l’estudi de viabilitat del 
Centre de Recerca en Fàrmacs, Terapèutica i Aliments destinat a la 
R+D mimètica amb animals, en la salut i l’alimentació: El projecte 
utilitza el caràcter mimètic del porc i pretén  involucrar diversos 
grups de recerca de la UdL, l’IRBLleida i els sectors de la farmàcia, 
les tecnologies mèdiques i l’alimentari. L’estudi és dirigit pel direc-
tor científic de l’IRBLleida, Dr. Xavier Matías-Guiu Guia, i el director 
científic del Parc, Dr. Santiago Planas de Martí.

L’activitat R+D+i de les empreses del Parc

Una de les funcions principals dels parcs científics és acollir els 
departaments R+D d’empreses, facilitant l’ús dels serveis comuns 
del Parc i propiciant l’aparició d’efectes sinèrgics entre el conjunt 
d’usuaris i altres agents externs. Per tal de potenciar aquest efecte, 
el Parc s’ha incorporat a les activitats de diferents plataformes 
tecnològiques: la Plataforma Tecnològica Espanyola dels Aliments 
(Food For Life Spain), l’Asociación Española de Bioempresas i la 
Plataforma Española de Robótica HISPAROB.

Pel que fa a l’activitat de les empreses ubicades al Campus de Gar-
deny, pel seu grau d’implicació en la recerca i el desenvolupament 
tecnològic, destaquen les següents:

INDRA SISTEMAS SA. Més enllà de la seva rellevant activitat 
com a software factory, desenvolupa projectes en computa-
ció en xarxa en entorns peer-to-peer i contribueix en projec-
tes europeus sobre assistència a persones discapacitades en 
l’accés a serveis de formació continuada.

IFR Group. Entre d’altres activitats, durant l’any 2009 ha tre-
ballat en projectes innovadors sobre gestió de serveis on-line,  
gestió de flotes amb GPS i sistemes estocàstics per a l’assig-
nació de recursos en empreses de serveis.

ROS ROCA ENVIROTEC SL. Amb els prop de 100 tecnòlegs 
que integren la seva plantilla al Parc, desenvolupa i implanta 
tecnologies innovadores aplicables al tractament de residus 
en plantes de transferència, selecció, compostatge i digestió 
anaeròbia. Inclou també innova en projectes de tractaments 
de purins, producció i neteja de biogàs a partir de residus 
agroindustrials, transformació de biomassa, valorització 
energètica de residus i recollida pneumàtica de residus sòlids 
urbans.

ACÚSTICS AMBIENT SL. Desenvolupa projectes innovadors 
sobre tancaments i pantalles acústiques, utilitzant nous ma-
terials i estudiant noves funcionalitats.

OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS SL. Es dedica a la inves-
tigació, desenvolupament, producció, fabricació i comercia-
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lització de productes per a la salut i l’alimentació humana i 
animal, participant en projectes amb universitats públiques.

Espais per a serveis generals

El Campus de Gardeny disposa també d’espais especialitzats al 
servei dels grups de recerca de la Universitat de Lleida i d’al-
tres entitats i institucions que desitgin desenvolupar R+D, en 
un entorn col·laboratiu, gaudint dels serveis generals del Par 
com laboratoris, instruments científics, sales de reunions, ser-
veis de comunicació, CPD, recolzament a l’emprenedoria i viver 
d’empreses.

Actualment el Parc disposa en fase d’explotació d’un viver general 
de 1.500 m2 de superfície on es troben acollides un total de 18 
empreses dedicades a l’enginyeria agroalimentaria, enginyeria in-
dustrial i les TIC i on també es troba domiciliada SUMMA PRECISIÓ 
SL, spin-off de la Universitat de Lleida dedicada a l’agricultura de 
precisió.

També s’està construint el viver per a empreses de les TIC, ubicat 
a les plantes superiors del CPD del Parc, amb un total de 1.000 
m2 de superfície per a empreses i emprenedors del sector TIC i el 
nou viver INCUBA, també amb 1.000 m2 de superfície disponible, 
per a noves activitats, preferentment del sector agroalimentari. 
Ambdós espais estaran disponibles en la segona meitat de l’any 
2010.

Campus Agroalimentari

El Campus Agroalimentari acull tres infraestructures impulsades 
destinades a la realització d’activitats d’R+D per part de diferents 
grups de recerca de la UdL: 

Espai de Recerca i Innovació Agroalimentari  de Lleida, des-
tinat a la realització de recerca col·laborativa entre la UdL, 
l’IRTA i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
Els seus àmbits de treball són l’Enginyeria Agrària, l’Engi-
nyeria de Monts, la Ciència i Tecnologia dels Aliments i la 
Biotecnologia.

Centre de Recerca en Producció Animal. Les línies de recer-
ca inicialment previstes per aquest Centre són: els siste-
mes de producció animal intensius i extensius, la qualitat 
i seguretat dels productes de la ramaderia, l’aplicació de 
productes zoosanitaris i farmacèutics, el benestar animal, 
la millora genètica, la nutrició animal i la reproducció ani-
mal.

Arboretum Jardí Botànic Pius Font i Quer. Disposa d’una su-
perfície de prop de 7 ha per a la realització de recerca sobre 
urbanisme vegetal, control integrat de plagues en ambients 
urbans, taxonomia vegetal, conservació d’espècies, estudi 
d’invasions vegetals, prospecció, conservació i avaluació de 
germoplasma de material autòcton i avaluació d’espècies 
al·lòctones. La direcció científico-tècnica de l’Arboretum 
ha estat encarregada al professor Joan Pedrol Solanes del 
Departament de d’Hortofructicultura, Botánica i Jardineria 
de la UdL.

Campus de la Salut

Durant l’any 2009, en cooperació amb el Parc, la UdL ha finalitzat 
les instal·lacions de l’estabulari destinat a donar suport als grups 
de recerca de la pròpia Universitat i de l’IRBLleida. També, amb 
idèntica finalitat, s’ha invertit en la construcció de la primera fase 
del nou edifici destinat a acollir la recerca de l’IRBLleida.

Pel que fa a l’activitat de recerca, el Parc ha impulsat una valora-
ció sobre l’adeqüació de l’oferta de productes de base farina a les 
necessitats de la població amb enteropatía sensible al gluten (ma-
laltia celíaca), dirigida pel Dr. Josep M Reñé Espinet de l’IRBLleida i 
realitzada amb la col·laboració d’ INNOPAN. Els resultats finals de 
treball seran disponibles a finals de l’any 2010.
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  Empreses i entitats ubicades al Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida (desembre de 2009) Activitat

ACÚSTICS AMBIENT / AVEC Consultoria Acústica

ARXIU MUNICIPAL DE LLEIDA Administració pública

CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA R+D+i pública

CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA  Sector públic. Suport a l’empreneduria

CONSORCI LLEIDATÀ DE CONTROL
Control de qualitat en edificació i obra 
pública

CONSULTORA LEGAL SAGARIS, SLU
Gabinet jurídic especialitzat en innovació 
tecnològica i TIC

ECOTER DE COMPACTACIONES Enginyeria civil i obra pública

EGUREN R+D SOLUTIONS, SL Disseny, recerca i enginyeria avançada

ELECTRÒNICA SALTÓ Informàtica i telecomunicacions

ELECTRORENOVABLES Instal·lacions de energies renovables

ENEA GAMES, SL / SOLUZION DIGITAL, SL 
Venda a l'engròs de videojocs, consoles i 
accessoris. Central de compres de productes 
informàtics

EQT Consultoria TIC

FEMAC - FABRICANTS I EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA 
AGRICOLA

Associació empresarial 

FUNDACIÓ BARCELONA DIGITAL (AGROALTIC) R+D+i  en TIC

FUNDACIÓ INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA
Serveis tecnològics al sector de la 
construcció

G.M. MÀRQUETING, SL / ECCIA SL 
Comunicació formativa estratègies de 
comunicació

GAB. 6 INTEGRAL, SL 
Enginyeria i consultoria ambiental, 
enginyeria forestal i seguretat i salut al 
sector de la construcció

IFR GROUP Solucions i aplicacions informàtiques 

ILERCIM, SL. Disseny de sistemes de control electrònics

IMAGINA Serveis i aplicacions de programari

INCAFUST Investigació de la fusta, assaigs
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  Empreses i entitats ubicades al Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida (desembre de 2009) Activitat

INDRA
Electrònica, informàtica, comunicacions i 
robòtica

INNOPAN - CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DEL SECTOR 
DEL PA

R+D+i en la cadena blat-farina-pa

INPRO – CS
Automatització de processos industrials i 
serveis d'enginyeria

JOSEP PONT ABIOL 
Disseny, programació i implementació de 
sistemes de control industrial i domòtic

MAQCENTRE - CENTRE D’INNOVACIÓ DEL SECTOR DE LA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA I DELS EQUIPS INDUSTRIALS

R+D+i en maquinària agrícola i equipaments 
industrials

OPTIMAL ESSENCES PRODUCTIONS Additius per a l’alimentació animal

REPLAY SERVEIS AUDIOVISUALS Serveis audiovisuals

ROS ROCA ENVIROTEC
Disseny i construcció de plantes de 
tractaments de residus

SERGAVE / VIRUSSIN Farma veterinària

TE-SIS SOLUCIONS Consultoria informàtica

WEBPSILON, SL Disseny de pàgines web
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OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Amb la finalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs 
acadèmic, l’Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fo-
mentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL en-
vers altres països, per una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS 
procedents d’altres institucions d’arreu del món, per l’altra.

Des de l’Oficina de Relacions Internacionals també s’ha gestionat 
la participació de la UdL en el Programa de Cooperació Interu-
niversitària (PCI) i en els nous programes Pablo Neruda i NILS. A 
més, l’ORI també treballa en accions per a la captació d’estudiantat 
estranger, com el programa Jade Plus i l’assistència a diverses fires 
internacionals en col·laboració amb el SIAU.

Convenis

Programa Erasmus

Durant el curs 2009/2010, han estat en vigor un o més convenis 
Erasmus entre la UdL i 218 institucions d’ensenyament superior 
de 28 països europeus, 18 institucions més que el curs precedent. 
En relació amb el curs anterior, han entrat en vigor convenis amb 
23 institucions amb les que la UdL no tenia conveni, mentre que 
no han estat renovats els convenis amb 5 institucions. Aquests 
convenis permeten la mobilitat d’estudiantat, professorat i PAS.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords 
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Erasmus 
durant el curs 2009/10

Alemanya (25)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrà)
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)
Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Clausthal (Clausthal)
Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Friburg)

Hochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Universität Hamburg (Hamburg)*
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen (Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Universität Kassel (Kassel)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença)
Philipps-Universität Marburg (Marburg)*
Technische Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam)
Fachhochschule Lausitz (Senftenberg)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
Àustria (5)
FH JOANNEUM - University of Applied Sciences (Graz)
Karl-Franzens-Universität Graz (Graz)*
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Technikum Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)
Bèlgica (7)
EHSAL - European University College Brussels (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO (Kortrijk)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (Mons)
Bulgària (1)
Natsionalna Sportna Akademia ‘Vassil Levski’ (Sofia)
Dinamarca (3)
Ingeniørhøjskolen i København (Copenhagen)
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Via University College (Risskov / Horsens)
Eslovàquia (1)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Eslovènia (1)
Univerza v Mariboru (Maribor)
Estònia (1)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tartu)
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Finlàndia (10)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands Svenska Yrkehögskola (Hèlsinki)
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu (Hèlsinki)*
Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsinki)
Itä-Suomen yliopisto, UEF (Joensuu)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Turun Yliopisto (Turku)
Vaasan Ammattikorkeakoulu - Vasa Yrkeshögskola, VAMK (Vaasa)
Yrkeshögskolan Novia (Vaasa)
França (44)
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers (Angers)
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Beauvais)
Université Victor Segalen Bordeaux 2 (Bordeaux)
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand II (Clermont-Ferrand)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne)
Université de Bourgogne (Dijon)
Université du Littoral - Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Ecole de Management de Normandie (Le Havre)
Université du Droit et de la Santé de Lille II (Lilla)
Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais 
(Longuenesse)
Université de Limoges (Llemotges)
Université Claude Bernard Lyon I (Lió)
Université Jean Moulin Lyon 3 (Lió)
Institut de Recherche et d’Action Commerciale de Lyon, IDRAC (Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Montpeller)
Montpellier SupAgro (Montpeller)
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Motpeller)*
Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL (Nancy)*
Université de Nantes (Nantes)*
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université de Paris-Sorbonne, Paris IV (París)
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris-Nanterre, Paris X (París)
Université Paris-Sud 11 (París)

Université Paris Est Créteil – Val de Marne (Créteil)
Agro Paris Tech - Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement (París)
Ipag Ecole Supérieure de Commerce (París)*
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau)
Universitat de Perpinyà Via Domitia (Perpinyà)
Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre)
Université de Poitiers (Poitiers)
Agrocampus Ouest (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université de Strasbourg (Estrasburg)
Université Toulouse 1 Capitole (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Toulouse II - Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc)
Université Paul Sabatier – Toulouse III (Tolosa de Llenguadoc)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia (6)
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atenes)
Geoponiko Panepistimio Athinon (Atenes)
Mesogiako Agronomiko Instituto Chanion (Khanià)*
Harokopio Panepistimio (Atenes)
Panepistimio Patron (Patres)*
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Tessalònica)
Hongria (4)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)
Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Irlanda (2)
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia (39)
Università degli studi di Bari (Bari)
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Libera Università Mediterranea (LUM) ‘Jean Monnet’ (Casamassima)*
Università degli Studi di Cassino (Cassino)*
Università degli Studi di Catania (Catània)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
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Università degli Studi di Foggia (Foggia)
Università degli Studi dell’Aquila (L ’Aquila)
Università degli Studi di Macerata (Macerata)
Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Milà)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Mòdena)
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
Istituto Universitario di Magistero Benincasa Napoli (Nàpols)
Seconda Università degli Studi di Napoli (Nàpols)*
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli Studi di Palermo (Palerm)
Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli studi di Pavia (Pavia)
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Istituto Universitario di Scienze Motorie (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli Studi di Sassari (Sàsser)*
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trento (Trento)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Università degli Studi di Udine (Udine)
Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino)
Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ 
(Vercelli)*
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola (Rezekne) 
Lituània (2)
Kauno medicinos universitetas (Kaunas)
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)
Malta (1)
Università tà Malta (Msida)
Noruega (4)
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Universitetet i Bergen (Bergen)*
Høgskolen i Hedmark (Elverum) 
Høgskulen i Volda (Volda)

Països Baixos (4)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Wageningen Universiteit (Wageningen)
Polònia (13)
Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz)
Uniwersytet Gdanski (Gda�sk)*
Akademia Medyczna w Gda�sku (Gda�sk)
Uniwersytet Jagielloñski (Cracòvia)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł�taja w Krakowie (Cracòvia)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie (Cracòvia)
Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecin)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Uniwersytet Wrocławski (Breslau)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau)
Portugal (12)
Instituto Politécnico de Beja (Beja)*
Universidade do Minho (Braga)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coïmbra)
Instituto Politécnico de Coimbra (Coïmbra)*
Universidade de Evora (Evora)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Universidade do Porto (Porto)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Regne Unit (5)
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd (Cardiff)
Cranfield University (Silsoe)
Lancaster University (Lancaster)
República Txeca (4)
Masarykova Univerzita v Brn� (Brno)
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Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích (�eské Bud�jovice)
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
Romania (5)
Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca)
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatu-
lui din Timísoara (Timi�oara)
Suècia (5)
Högskolan Dalarna (Falun)
Luleå Tekniska Universitet (Luleå)
Lunds Universitet (Lund)
Uppsala universitet (Uppsala)*
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)
Turquia (10)
Çukurova University (Adana)
Ankara Üniversitesi (Ankara)
Atilim Universitesi (Ankara)
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)*
Dicle Universitesi (Diyarbakir)*
Mustafa Kemal University (Hatay)
Bogaziçi Üniversitesi (Istanbul)*
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)
Harran Universitesi (Sanliurfa)
Xipre (1)
Intercollege (Nicòsia)
Suïssa (2)**
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)
(*) Institucions amb les que no hi havia signat acord el curs an-
terior.
(**) Suïssa no participa oficialment al programa Erasmus.

Acords de cooperació bilateral

Durant el curs 2009-2010, la UdL ha signat 15 nous acords bi-
laterals de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament 
superior. Durant aquest curs, també han expirat 9 acords bilaterals 

que no han estat renovats. En total, la UdL té signats 96 acords 
bilaterals de cooperació amb universitats de 30 països.

Universitats amb les quals la UdL té signats acords bilaterals 
de cooperació durant el curs 2009-2010

Alemanya (1)
Universität Koblenz-Landau
Algèria (1)
Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem
Argentina (12)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET)
Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza”
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional del Nordeste Corrientes
Universidad Nacional Rio Cuarto
Brasil (4)
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”*
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal Santa Maria
Canadà (3)
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada
Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing (University of Toronto)*
Université de Montréal
Colòmbia (5)
Universidad de Antioquía
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío
Universidad del Tolima*
Corea del Sud (1)
Hankuk University of Foreign Studies*
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Costa d’Ivori (1)
Université de Cocody
Cuba (3)
Instituto Superior Pedagógico “Raúl Gómez García”, Guantánamo*
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
Universidad de La Habana
El Salvador (1)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
Equador (3)
Escuela Politécnica Nacional
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Universidad de Cuenca
Estats Units d’Amèrica (10)
Colorado State University
Iowa State University
Ohio State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of California, Davis 
University of Georgia
University of Minnesota
University of Texas Health Science Center at Houston
Centre College, Kentucky*
Millikin University*
Finlàndia (1)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
França (3)
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université Jean Moulin Lyon 3
Guatemala (1)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guinea Equatorial (1)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Israel (1)
Ben-Gurion University of the Negev
Itàlia (2)
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino*
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola
Marroc (2)
Université Abdelmalek Essaâdi

Université Ibn Tofaïl*
Malàisia (1)
University Putra Malaysia*
Mèxic (16)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma Ciudad Juárez*
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Celaya
Universidad de Guadalajara
Universidad de La Salle
Universidad de las Américas - Puebla
Universidad de Monterrey
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Nicaragua (1)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Perú (3)
Peruvian Agency of Cooperation (PERAC)*
Universidad Nacional del Santa
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo*
Regne Unit (1)
Cranfield University
Rússia (1)
Siberian Federal University*
Togo (1)
Université de Lomé
Tunísia (1)
Université du 7 Novembre à Carthage
Uruguai (1)
Universidad de la República del Uruguay*
Veneçuela (2)
Universidad Central de Venezuela*
Universidad de Los Andes
Xile (7)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez
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Universidad Austral de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de La Frontera
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Xina, R.P. (3)
Sichuan Agricultural University
Tianjin Foreign Studies University
South China Botanical Garden
Xina, Hong Kong (1)
Hong Kong Institute of Education

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. 
Dades a 20/05/2010.

Programa SICUE

Durant el curs 2009-10, la UdL ha mantingut acords bilaterals 
de cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del 
programa SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris 
d’Espanya) amb 42 universitats de l’Estat espanyol.

Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té 
signats acords bilaterals de cooperació dins el marc del 
programa SICUE

Universitats integrants de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili
Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba

Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo
Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha
Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Comunitat Valenciana (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Navarra
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto
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Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsica-
ment a l’entorn de dos programes: el programa Erasmus, que per-
met la mobilitat acadèmica d’estudiantat, professorat i personal 
d’administració amb universitats europees, i el Programa de Mo-
bilitat de la UdL, fruit dels diferents acords bilaterals que la UdL té 
signats amb diferents universitats, la majoria de fora del continent 
europeu. A més, el programa d’estudiantat visitant també permet 
a estudiants estrangers cursar part dels seus estudis a la Univer-
sitat de Lleida.

Mobilitat d’estudiantat

Dades globals de mobilitat internacional

Totes les dades són provisionals a data 26/05/2010

Les dades per al curs 2009/2010 dels dos programes de mo-
bilitat internacional gestionats des de l’ORI (programa Eras-
mus [estudis i pràctiques] i Programa de Mobilitat de la UdL) 
mostren una estabilitat a l’alça tant del nombre d’estudiants 
rebuts com dels enviats. Sumant estudiants enviats i rebuts, 
s’ha assolit la xifra de 378 estudiants. En nombres absoluts, 
el centre que ha mogut més estudiantat ha estat l’ETSEA. Per 
països, Mèxic és el país amb el que hi ha més mobilitat, tant 
entrant com sortint. En total un 1,70% del total de l’estudi-
antat matriculat el curs 2009-2010 a la UdL ha participat en 
programes de mobilitat.

Evolució del nombre d’estudiantats enviat i rebut dins els programes de mobilitat internacional  
(Erasmus estudis, Mobilitat UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant)
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat dins els programes de mobilitat internacional  
Erasmus estudis, Erasmus pràctiques i Mobilitat de la UdL
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Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes Erasmus estudis,  
Mobilitat de la UdL, estudiantat visitant i Erasmus pràctiques
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Estudiantat enviat i rebut per centres. Programes Erasmus estudis,  
Mobilitat UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant. Curs 2009/2010
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Mobilitat internacional. Estudiantat enviat per centres 
Curs 2009/2010

EPS 5,81%

ETSEA 38,71%

Infermeria 6,45%

C. Educació 23,23%

Dret i Economia 
5,16%

Lletres 5,81%

Medicina 6,45%

INEFC 6,45%

Turisme 1,94%



184 Projecció de la Universitat

Mobilitat internacional. Estudiantat rebut per centres.  
Curs 2009/10

EPS 5,83%

ETSEA 20,18%

Infermeria 1,35%

C. Educació 6,73%

Dret i Economia 
25,11%

Lletres 22,42%

Medicina 10,31%

INEFC 3,59%

Turisme 4,48%

Distribució per països de l’estudiantat participant als 
programes de mobilitat internacional. Curs 2009/2010

País Enviat Acollit Total
Mèxic 33 73 106
Itàlia 31 32 63
Rep. Txeca 8 15 23
Polònia 1 22 23
França 7 14 21
Alemanya 9 11 20
Regne Unit 13 6 19
Finlàndia 12 12
Turquia 11 11
Xile 8 1 9
Suècia 5 2 7
R. P. Xina 7 7
Portugal 3 3 6
Noruega 5 5
Estats Units 2 3 5
Dinamarca 5 5

Romania 4 4
Hongria 4 4
Bulgària 4 4
Argentina 4 4
Malta 1 2 3
Irlanda 3 3
Estònia 3 3
Lituània 2 2
Canadà 2 2
Bèlgica 2 2
Grecia 1 1
Eslovènia 1 1
Eslovàquia 1 1
Costa Rica 1 1
Colòmbia 1 1
Total 155 223 378

Països de destinació de l’estudiantat Erasmus (estudis  
i pràctiques) i de Mobilitat de la UdL. Curs 2009/2010

Mèxic 21,29%

Itàlia 20,00%

Regne Unit 8,39%Finlàndia 7,74%

Alemanya 5,81%

Xile 5,16%

Rep. Txeca 5,16%

França 4,52%

Suècia 3,23%

Noruega 3,23%

Dinamarca 3,23%

Altres 12,26%
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Països d’origen de l’estudiantat Erasmus (estudis  
i pràctiques), Mobilitat de la UdL i visitant. Curs 2009/2010

Mèxic 33,64%

Itàlia 14,75%

Polònia 10,14%

Rep. Txeca 6,91%

França 6,45%

Alemanya 5,07%

Turquia 5,07%

R.P. Xina 3,23%

Regne Unit 2,76%

Altres 11,98%

Programa Erasmus estudis 

Dades generals

Durant el curs 2009-2010, i d’acord amb les dades provisionals a 26/05/2010, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats europees 
95 estudiants i n’ha acollit 130 de diferents països europeus. En conjunt 225 estudiants han participat en el programa Erasmus estudis.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Erasmus estudis
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Per centres, l’ETSEA és el centre que més estudiants envia a universitats europees (un 36,84% dels estudiants sortints), i el que més en rep 
(27,69% dels estudiants entrants).

Programa Erasmus estudis. Comparativa estudiantat enviat/acollit. Curs 2009/2010

35

6 10 7 11 8 7 9
2

36
27

14 16 12 8 7 3 7

ETSEA Lletres Medicina Dret i
Economia

C. Educació EPS INEFC Infermeria Turisme

Estudiantat enviat Estudiantat acollit

Per països, la UdL ha enviat estudiants a 15 països diferents i ha acollit estudiants procedents de 17. Itàlia continua sent el país europeu d’on 
es reben més estudiants (el 24,62%) i on més se n’envien (32,63%).

Distribució per països de l’estudiantat participant al 
programa Erasmus estudis. Curs 2009/2010

País UdL-Europa Europa-UdL Total Balanç
Itàlia 31 32 63 -1
Rep. Txeca 8 15 23 -7
Polònia 1 20 21 -19
Alemanya 9 10 19 -1
França 4 12 16 -8
Finlàndia 12 12 12
Regne Unit 6 6 12 0
Turquia 9 9 -9
Suècia 5 2 7 3
Dinamarca 5 5 5
Noruega 5 5 5
Portugal 3 2 5 1
Bulgària 4 4 -4
Hongria 4 4 -4

Romania 4 4 -4
Irlanda 3 3 3
Malta 1 2 3 -1
Estònia 3 3 -3
Bèlgica 2 2 -2
Lituània 2 2 -2
Eslovàquia 1 1 1
Grècia 1 1 1
Eslovènia 1 1 -1
Àustria 0 0
Letònia 0 0
Països Baixos 0 0
Xipre 0 0
Total 95 130 225 -35
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Destinacions de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2009/2010

Itàlia 32,63%

Finlàndia 12,63%

Alemanya 9,47%
Rep. Txeca 8,42%

Regne Unit 6,32%

Dinamarca 5,26%

Noruega 5,26%

Suècia 5,26%

França 4,21%

Altres 10,53%

Procedència de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2009/2010

Itàlia 24,62%

Polònia 15,38%

Rep. Txeca 11,54%França 9,23%

Alemanya 7,69%

Turquia 6,92%

Regne Unit 4,62%

Romania 3,08%

Hongria 3,08%

Bulgària 3,08%

Altres 10,77%

Formació Lingüística

Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Sis estudiants erasmus han participat en els cursos intensius de 
llengües. Aquest cursos tenen per objectiu fomentar entre els es-
tudiants erasmus el coneixement de les llengües menys utilitzades 
de la Unió Europea. Aquests estudiants han participat en cursos 
d’italià (3), portuguès (3) i grec.

Cursos intensius de les EOI

Amb l’objectiu de millorar la preparació lingüística de l’estudiantat 
seleccionat per participar en el programa Erasmus, l’ORI ofereix la 
possibilitat de subvencionar una part de la matrícula als cursos in-
tensius de les Escoles Oficials d’Idiomes. Per al curs 2009-2010, 12 
estudiants s’han acollit a aquesta possibilitat, 7 en cursos d’italià i 
5 en cursos d’anglès.

Ajuts complementaris de la UdL

Durant el curs 2009-2010, la UdL ha concedit 28 ajuts comple-
mentaris per als estudiants Erasmus de la UdL amb els millors ex-
pedients acadèmics.

Programa Erasmus pràctiques

El Programa d’Aprenentatge Permanent preveu una nova moda-
litat de mobilitat Erasmus que permet a l’estudiantat realitzar un 
període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre 
país europeu. Des de l’Oficina de Relacions Internacionals es gesti-
onen els ajuts per als estudiants seleccionats pels centres per par-
ticipar en aquest tipus de pràctiques. Durant el curs 2009-2010, 
la Universitat de Lleida ha enviat 10 estudiants en pràctiques que 
han rebut aquest ajut, 8 de la Facultat de Ciències de l’Educació, 1 
de l’ETSEA i 1 de l’EPS. Per països, aquests estudiants han anat al 
Regne Unit (7) i a França (3).

D’altra banda, la UdL ha acollit 7 estudiants que participaven en 
aquesta modalitat Erasmus, 4 a la Facultat de Medicina i 3 a l’ET-
SEA. Aquests estudiants procedien de França (2), Polònia (2), Tur-
quia (2) i Portugal (1).
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Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs 2009-2010 (dades provisionals a 26/05/2010), 50 estudiants de la UdL han estudiat en universitats estrangeres en el marc del 
Programa de Mobilitat de la UdL. Els països de destinació d’aquests estudiants han estat Mèxic (33), Xile (8), Argentina (4), Canadà (2), Estats 
Units (2) i Costa Rica (1). El nombre d’estudiants estrangers acollits dins aquest programa ha estat de 71, procedents de Mèxic (59), la RP de 
la Xina (7), Estats Units d’Amèrica (3), Xile (1) i Colòmbia (1). En total, 121 estudiants locals i estrangers han participat en aquest programa.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL
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Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 2009/2010
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Programes de beques

Ajuts de l’ORI per a estada i manutenció

L’Oficina de Relacions Internacionals concedeix ajudes per a es-
tada i manutenció a l’estudiantat dels centres propis que realitza 
estades en universitats que no concedeixin cap ajut econòmic per 
aquests conceptes. El curs 2009-10, s’han concedit ajuts a 30 es-
tudiants.

Ajuts JADE

En el cas d’algunes universitats mexicanes el programa de mo-
bilitat de la UdL es complementa amb els ajuts Jade per a estu-
diants mexicans patrocinats per Grupo Santander. 28 estudiants 
de diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit 
d’aquests ajuts durant el curs 2009-2010.

Beques Internacionals Bancaja-UdL

En la tercera edició de les Beques Internacionals Bancaja-UdL, 
s’han concedit 24 beques a estudiants participants en el Programa 
de mobilitat de la UdL.

Beques Santander-CRUE de mobilitat iberoamericana

S’han atorgat 3 beques a estudiants que han tingut com a desti-
nació universitats de la xarxa Universia.

Estudiantat visitant

En el marc del programa d’estudiantat visitant, la UdL ha rebut 
15 estudiants, 11 a la Facultat de Dret i Economia, 2 a la Facultat 
de Ciències de l’Educació, 1 a la Facultat de Lletres i 1 a l’Escola 
Politècnica Superior. Per països, aquests estudiants procedien de 
Mèxic (14) i Alemanya (1).

Evolució del nombre d’estudiantat visitant
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Estudiantat visitant per centres. Curs 2009/2010

11

2
1 1

Dret i
Economia

Ciències
Educació

Lletres EPS Medicina Turisme ETSEA INEFC Infermeria

Programa SICUE 

D’acord amb les dades provisionals per al curs 2009-2010, 17 estudiants de la UdL han anat a estudiar a altres universitats de l’Estat espanyol 
en el marc del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Espanya (SICUE). La UdL ha acollit 18 estudiants.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el programa SICUE
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Estudiantat SICUE enviat i rebut. Curs 2009/2010

3 3

7

2

0
1 1

0 0

9

4

0
1

3

0 0
1

0

ETSEA INEFC Medicina Ciències
Educació

Infermeria Dret i
Economia

EPS Lletres Turisme

Estudiantat enviat Estudiantat rebut

Beques Sèneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 17 estudiants 
enviats a altres universitats espanyoles, 9 han gaudit de beca, i 
dels 18 estudiants rebuts, 6 tenien atorgada la beca Sèneca del 
Ministeri.

��������	
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Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions 
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2009-2010 .

ETSEA

Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica

Durant els mesos d’estiu, la Universitat de Lleida intercanvia es-
tudiants amb universitats dels Estats Units d’Amèrica. Per a l’estiu 
2010, està previst que 5 estudiants es desplacin a l’Iowa State Uni-
versity (2), la Colorado State University (2) i la Califorina Univer-
sity, Davis, i que la UdL rebi un estudiant d’Iowa.

Ajuts de la UdL per a l’estudiantat de programes de doble titulació

El curs 2009-2010, ha estat el quart i darrer en el que l’Oficina 
de Relacions Internacionals convoca aquests ajuts. S’han concedit 
ajuts a 6 estudiants de l’ETSEA participants en el programa de do-
ble titulació amb la Cranfield University.

Mobilitat de professorat

Estades de docència Erasmus

Està previst que durant el curs 2009/10 30 professors de 6 centres 
de la Universitat de Lleida realitzin estades Erasmus de docència 
de curta durada en universitats de països europeus.
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Professorat de la UdL que té previst realitzar estades de docència de curta durada Erasmus durant el curs 2009/2010
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Evolució del nombre de professorat enviat i acollit que ha realitzat estades de docència de curta durada Erasmus
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Per països, la major part d’aquestes estades estan previstes en universitats de França (9), Alemanya (5), Itàlia (4), Bèlgica (2), Suècia (2), Por-
tugal (2), i Finlàndia, Noruega, Polònia, Regne Unit, Romania i Turquia (1 en cada país).
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Destinacions del professorat de la UdL que té previst 
realitzar estades de docència Erasmus de curta durada. Curs 
2009/2010

França 30,00%

Alemanya 16,67%

Itàlia 13,33%

Bèlgica 6,67%

Portugal 6,67%

Suècia 6,67%

Finlàndia 3,33%

Noruega 3,33%

Polònia 3,33%

Regne Unit 3,33%

Romania 3,33%

Turquia 3,33%

Estades de formació Erasmus

El nou programa Erasmus preveu la possibilitat de mobilitat de 
personal docent d’institucions d’ensenyament superior amb fina-
litats de formació.

Durant el curs 2009-2010, està previst que 4 membres del PDI 
de la UdL facin estades de formació en universitats de França (2), 
Portugal i Regne Unit.

Des de l’ORI, també s’ha col·laborat en l’acollida de professors 
estrangers i de responsables acadèmics i d’oficines de relacions 
internacionals d’universitats estrangeres.

Mobilitat del PAS

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

A la convocatòria 2009, s’han concedit un total de 4 ajuts per a 
PAS de la UdL en visita a universitats estrangeres i 1 ajut per a PAS 
estranger de visita a la UdL.

Erasmus

Durant el curs 2009-2010, està previst que 2 membres del PAS de 
la UdL facin estades de formació en universitats de Portugal en el 
marc de l’acció de mobilitat de personal no docent amb finalitats 
de formació inclosa dins el programa Erasmus.

Programa STELLA (Administrative Staff Mobility 
Programme)

La UdL participa en el programa de mobilitat STELLA del Compos-
tela Group of Universities.

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats catalanes  Dins 
el programa d’ajuts de mobilitat per al Personal d’Administració 
i Serveis de les universitats i de les administracions públiques del 
sector universitari i de la recerca 2009, convocat per l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Ca-
talunya, i que té com a objecte la millora del desenvolupament 
professional del PAS, la Universitat de Lleida ha obtingut ajuts per 
a l’estada de dos persones en els següents centres, durant el curs 
acadèmic 2009-2010:

- Iowa State University (Estats Units)

- Universidad de Chile (Xile)
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Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció 
d’activitats de mobilitat internacional

En el marc de la convocatòria corresponent a l’any 2009, s’han 
concedit els ajuts següents.

Estudiantat

S’ha concedit un ajut per a 4 estudiants dels Estats Units partici-
pants en programes internacionals específics de l’ETSEA.

PDI

S’han concedit un total de 15 ajuts per a PDI de la UdL en visita 
a universitats estrangeres i 3 ajuts per a PDI estranger de visita a 
la UdL.

Per centres

Centre Sortint Entrant Total

Lletres 6 6

C de l’Educació 5  5

Dret i Economia 2 1 3

Infermeria 1 1 2

ETSEA 1 1 2

Medicina   0

EPS   0

Total 15 3 18

Per destí/origen

País Sortint Entrant Total

Canadà 3 3

Xile 2 1 3

R. P. Xina 2  2

Togo  1 1

Regne Unit 1  1

Mèxic 1  1

Hongria 1  1

França 1  1

Estats Units 1  1

Cuba  1 1

Bèlgica 1  1

Argentina 1  1

Alemanya 1  1

Total 15 3 18

PAS

S’han concedit un total de 4 ajuts per a PAS de la UdL en visita a 
universitats estrangeres i 1 ajut per a PAS estranger de visita a la 
UdL.

Per destí/origen

País Sortint Entrant Total

Colòmbia 1 1

Colòmbia 1  1

Equador 1  1

França 1  1

Guatemala 1  1

Marroc  1 1

Total 5 1 6
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Programes, xarxes i altres accions interna-
cionals

Programa de Cooperació Interuniversitària
PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI 2008, s’ha dut a terme el projec-
te Manejo de la producción porcina sostenible en Cuba, coordinat 
des del departament de Matemàtica en cooperació amb la Univer-
sidad de Holguín (Cuba).

PCI Mediterrània 

En el marc de la convocatòria PCI 2008, s’ha dut a terme el projec-
te Étude d’impacts de changements climatiques sur les écosystè-
mes steppiques de l’ouest algérien comme outil d’alerte des ré-
gions nordméditerranéennes, coordinat des del departament de 
Producció Animal en cooperació amb la Université Ibn Khaldoun 
de Tiaret (Algèria).

A la convocatòria PCI 2008, s’han concedit ajuts als projectes:

1. La mujer frente a los desafíos de la historia, coordinat des del 
departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica i l’Univer-
sité de Tunis.

2. Étude d’impacts de changements climatiques sur les écosystè-
mes steppiques de l’ouest algérien comme outil d’alerte des régi-
ons nordméditerranéennes, coordinat des del departament de Pro-
ducció Animal en cooperació amb la Université de Tiaret (Algèria).

Programa Pablo Neruda

La UdL ha participat en el programa pilot del Programa Pablo 
Neruda, que s’emmarca en l’Espai Iberoamericà del Coneixment 
(EIC). Aquest programa facilita la mobilitat d’estudiantat, joves 
investigadors i professors de programes de doctorat. La UdL ha 
coordinant la xarxa “AGROFORALIA” Red Agroforestal y Alimenta-
ria Iberoamericana, en la que també han participat les institucions 
següents:

1) Instituto de Ciencia Animal (Cuba)

2) Universidad Autónoma de Yucatán (México)

3) Universidad de Chile

4) Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)

5) Universidad Nacional de Medellín (Colombia)

En el marc d’aquest programa, està prevista la mobilitat de 5 PDI i 
6 estudiants llatinoamericans cap a la UdL i 3 professors de la UdL 
cap a Llatinoamèrica.

Programa de Formació de la Fundación Carolina

La Fundacion Carolina finança cada any dos beques per a estudi-
ants iberoamericans matriculats al Màster universitari en Desen-
volupament i Cooperació internacional.

Programes per a la incorporació d’estudiants estrangers de 
doctorat

Durant el curs 2009-2010, la UdL ha continuat acollint estudiants 
estrangers de doctorat becats per diversos programes.

Programa d’ajuts Jade Plus

ETSEA: 4 estudiants

Ciències de l’Educació: 2 estudiants

Dret i Economia: 1 estudiant

Països d’origen: Mèxic (3), Costa Rica, Cuba, Veneçuela i Xile.

Programes del govern espanyol1

Beques MAEC-AECID

ETSEA: 1 estudiant

País d’origen: Albània.

1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de 
tercer cicle a data 7/06/2010.
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Altres accions

A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes 
esmentats més amunt, l’Oficina de Relacions Internacionals ha re-
alitzat altres accions:

- Campanya “Mou-te... per les Universitats”, destinada a fomen-
tar la participació de l’estudiantat de la UdL en els diferents 
programes de mobilitat existents.

- Participació en la setmana d’acollida dels estudiants de primer 
curs de grau.

- Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat parti-
cipant en els programes de mobilitat (Erasmus, Programa de 
mobilitat de la UdL, SICUE i altres).

- Col·laboració amb la Facultat de Lletres en l’organització del 
Certificado de Estudios Hispánicos.

- Assistència a fires internacionals: EAIE Conference 2009 (Ma-
drid), China Education Expo 2009 (Pequin), Europosgrados Mé-
xico 2010 (Ciutat de Mèxic i Monterrey) i Salon des Masters et 
des 3èmes Cycles (Tolosa de Llenguadoc).

- Participació en el projecte ICTAS (Intercultural Communication 
Training for Administrative Staff of Universities).

- Participació en el NILS mobility project, que té per objectiu 
fomentar la mobilitat entre Noruega, Islàndia, Liechtenstein i 
Espanya. En el marc d’aquest programa, els ajuts EEA Erasmus 
oferiran ajuda econòmica complementària als estudiants que 
fan una estada Erasmus a algun d’aquests tres països de l’Espai 
Econòmic Europeu.

- Implantació de la base de dades MoveOn per a la gestió dels 
programes de mobilitat.

- Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-
sorament en matèria de relacions internacionals.

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Oficina de Cooperació i Solidaritat

Àrea de cooperació
Convocatòries pròpies

Durant el curs 2009/2010 s’han convocat tres modalitats de con-
vocatòries:

Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internaci-
onal per al desenvolupament.

Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docèn-
cia, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els membres 
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius 
més desfavorits dels països de l’anomenat tercer món.

Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i 
al PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0,7”. La present con-
vocatòria, a la qual s’han presentat 14 projectes, compta amb una 
dotació econòmica de 40.000€.

Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat de cooperació al de-
senvolupament.

Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

1. Realització de treballs o projectes finals de carrera, pràc-
ticums, pràctiques de postgrau i equivalents, sempre que 
la temàtica o l’execució estigui relacionada amb la coo-
peració per al desenvolupament i es realitzi totalment o 
parcialment en algun país dels anomenats del Tercer Món 
i en organismes internacionals.

2. Participació en el programa de mobilitat solidària de l’Ofi-
cina de Cooperació i Solidaritat.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 8000€ i s’han pre-
sentat 20 propostes.
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Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el 4t món.

Té per objecte fomentar el coneixement de la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat en la qual es troben els col·lectius més desfavorits 
del nostre entorn més proper com ara els immigrants, els refugiats 
o els sense sostre, entre d’altres. La finalitat és contribuir al disseny 
d’estratègies que permetin la seva inserció social i la millora de les 
seves condicions de vida.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 7.500€ i s’han pre-
sentat 8 propostes. 

Convocatòria Programa UdL Compromesa (PUC)

La convocatòria té com a finalitat engegar el Programa bilateral 
de Cooperació Interuniversitària anomenat Programa UdL Com-
promesa (PUC), que aspira a ser el Programa propi de cooperació 
per al  desenvolupament de la UdL. Com a tal, vol constituir un 
marc que afavoreixi la unitat d’acció per tal d’aconseguir un major 
impacte transformador de realitats injustes. Es proposa aglutinar 
el conjunt d’esforços, de la comunitat universitària de la UdL en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, destinats a l’enfor-
timent acadèmic i institucional d’una Universitat del Sud amb la 
finalitat última de millorar les condicions de vida de les persones.

El Programa UdL Compromesa s’assenta sobre els quatre principis 
que es consideren fonamentals en la cooperació universitària al 
desenvolupament:

- La continuïtat de les actuacions.

- La complementarietat de les iniciatives.

- La co-responsabilidad entre les institucions participants.

- La naturalesa “no onerosa/no lucrativa” de la cooperació.

Campanya Dóna el teu 0,7%

Aquest curs s’ha augmentat el nombre d’estudiantat que s’ha su-
mat a la campanya “Dóna el teu 0’7”, així  l’estudiantat ha tingut 

l’oportunitat d’unir-se un cop més al moviment solidari fent una 
aportació voluntària de 3 € a través de la seva matrícula.

El resultat de la repetició de la campanya cap a l’alumnat l’any 
2009 ha estat molt positiva. L’any anterior les donacions van su-
mar un total de 3.210 euros, havent fet el gest solidari 1.070 mem-
bres de l’estudiantat. Enguany, un total de 1.410 alumnes han fet 
el gest que ha representat un total de 4.230 €.

Tal com es pot observar a la Taula, Ciències de l’Educació ha estat 
la facultat amb la participació més amplia. 

Total donacions 0’7 curs 2009-10

Centre Estudi  
Propi

Graus Màsters 1r i 2n 
cicle

Número  
d’estudiants/es 
adherits/des  

a la campanya

Imports  
totals

ETSEA 213 48 555 272 816

Lletres 78 363 57 54 184 552

Medicina 339 24 138 167 501

Dret  
i economia 

501 9 201 237 711

FCDE 669 39 225 311 933

EPS 207 15 288 170 510

Infermeria 132 30 45 67 201

Total 78 2424 222 1506 1.410 alumnes 4.230,00€

La Facultat de Dret i Economia i ETSEA, són els dos centres que 
més sumen a la campanya després de la FCDE.

Valoració de projectes de sensibilització i cooperació de la 
Diputació de Lleida

Des de ja fa dos anys l’Oficina de Cooperació i Solidaritat (OCiS) 
actua com a centre avaluador de les convocatòries de cooperació 
i sensibilització de la Diputació de Lleida. Aquest 2009/2010 s’han 
valorat els projectes presentats a la convocatòria de cooperació. 
Així mateix, l’OCiS és el centre assessor en qüestions de cooperació 
i per això s’està treballant conjuntament per a que les convocatò-
ries de cooperació i sensibilització augmentin la seva qualitat any 
rera any.
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Valoració de projectes d’emergència de l’Ajuntament de 
Lleida

L’OCiS es fa càrrec de les valoracions dels projectes que es pre-
senten a la convocatòria d’emergència de l’Ajuntament de Lleida.  
S’ha realitzat la corresponent fitxa de la catàstrofe d’Haití docu-
mentades per a la Paeria, les ONGD i la premsa local on es mostra 
la informació de la situació que ha provocat l’emergència marcada 
pel protocol d’actuació en situacions d’emergència. 

Acompanyament dels projectes de cooperació endegats 
per l’ACUP i visita de la Universitat de Dakar: reforç 
dels contactes establerts pels investigadors

Arrel de la visita per part de l’ACUP a la Universitat Cheikh Anta 
Diop de Dakar (Senegal), es van iniciar els tràmits per iniciar futu-
res col·laboracions en forma de participació en projectes interuni-
versitaris per a l’enriquiment mutu entre la UCAD i la UdL. 

D’aquesta manera s’han iniciat també les converses i reunions per 
iniciar relacions d’intercanvi i participació mútua entre la Univer-
sitat de Lleida i de Yaundé (Camerun). El passat mes de febrer la 
Vicerectora M.carme Figuerola, va realitzar una visita a la Univer-
sitat de Yaundé per tal de concretar les propostes i algunes d’elles, 
després de vehicular-les a través de la UdL han estat molt ben 
acollides i s’han elaborat programes de participació concrets que 
es podran traduir en aproximadament uns tres projectes de coo-
peració.

Participació a la coordinadora d’ONGD i altres moviments 
solidaris de Lleida

L’Oficina de cooperació i solidaritat forma part de les organitzaci-
ons solidàries de la ciutat i participa activament del teixit associ-
atiu de la ciutat.

La coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida 
està constituïda per 29 entitats que en formen part activa, parti-
cipant de les assemblees mensuals, les activitats se sensibilització 
que es duen a terme a la ciutat i dels projectes d’Educació per al 
Desenvolupament que es plantegen de cara a la ciutadania.

ACCD-ACUP 

Es tractava de posar en comú, entre els membres de l’ACUP, les 
directrius de la planificació de la cooperació al desenvolupament 
que pretén fer l’ACUP en els propers cinc anys. 

7è Programa Marc

A través d’aquest programa, l’OCiS vol encoratjar PDI de la UdL a 
presentar-se a aquest tipus de Programa Europeu que a través de 
la recerca vol contribuir en el desenvolupament dels pobles eco-
nòmicament empobrits mitjançant les seves universitats. 

Àrea de formació

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat ofereix a la comunitat uni-
versitària tot un seguit de cursos que complementen la formació 
en temes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament. 
Aquests seminaris i cursos  pretenen fer un enfocament de les 
temàtiques d’actualitat des d’una vessant transversal de manera 
que puguin ser d’interès general i amb prou concreció per tal de 
crear opinió i crítica.

Planificació d’accions de cooperació/matèria de màster

9 Jornades de codesenvolupament

Seminari vida i obra de Martin Luther King

Curs d’ aproximació al codesenvolupament

Consell comarcal de la segarra: IV Jornades visions d’Amèrica 
Llatina. 

La veu i els drets de les minories

V Jornades de formació en solidaritat

Aules de la gent gran

Desenvolupament sostenible: el futur dels països empobrits
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Altres accions d’educació en valors

Cicles formatius a terreny

Conjuntament amb la Regidoria de Drets Civils Cooperació i Immi-
gració i la Coordinadora D’ONGD i Altres Moviments Solidaris de 
Lleida i l’IES Ronda de Lleida, hem estat engegant el projecte de 
cicles formatius a terreny, que consisteix en la participació d’alum-
nes de cicles formatius de grau socioeducatiu en estades solidaries 
als campaments Saharauis.

Tot el procés va iniciar-se al novembre de 2009 i finalitzarà al de-
sembre de 2010.

Escola de mestres jaume miret

Per segon any consecutiu es presenta un curs en el programa de 
l’escola de mestres d’estiu Jaume Miret.

El curs pretén posar els materials i elements necessaris a  l’abast 
dels formadors per tal d poder facilitar la feina en el treball de 
l’educació en valors.

Taller del congrés sobre reforma agrària

Des de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat  i la coordinadora 
d’ONGD es participa en la gestió del taller d’organitzacions socials: 
ongd, Sindicats agraris.... en el marc del congrés Reformes agràries 
i Gestió dels recursos Naturals a l’Àfrica i Amèrica Llatina organit-
zat pel Centre de Cooperació per al desenvolupament Rural que es 
durà a terme els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2010.

També des de fa tres anys s’organitzen conjuntament unes jorna-
des de formació sobre solidaritat a Lleida.

Àrea d’informació i documentació

VIII Mostra al carrer d’Informació i Documentació per al De-
senvolupament

Durant aquest cap de setmana el Centre de Documentació en Co-
operació i Solidaritat (CDOCS) va apropar el seu fons bibliogràfic 
a la ciutadania de Lleida. Amb aquesta finalitat va exposar una 

mostra del mateix a l’espai que aquest any es va ubicar davant 
l’Auditori Enric Granados de Lleida. Per tercer any, consecutiu 
aquesta activitat s’emmarca dins el Solidàrium. L’esdeviniment es 
co-organitza entre l’Oficina de Cooperació i Solidaritat (OCiS) de 
la UdL, l’Ajuntament de Lleida i la Coordinadora d’ONGD i altres 
Moviments Solidaris de Lleida. (17 i 18 d’Octubre de 2009)

Visiten el CDOCS alumnes de IES Ronda.

El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat, va rebre la 
visita de l’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’animació 
sociocultural de l’IES RONDA de Lleida.

Durant la seva estada se’ls hi va fer una explicació de les funcions 
del centre i després van poder consultar el material disponible del 
fons. (20 de novembre de 2009)

Programa Cafeïna (Lleida Televisió)

Dins l’espai que es dedica a parlar sobre cooperació per al desen-
volupament i solidaritat varem tenir l’oportunitat de poder assis-
tir-hi per conversar sobre el Centre de Documentació en Coopera-
ció i Solidaritat. Això ens va permetre fer difusió i donar a conèixer 
el CDOCS a la ciutadania de Lleida i comarques. (30 de novembre 
de 2009).

Programa Àtic (La Mañana Televisió).

Col·laboració en el programa magazine Àtic, amb l’objectiu de fer 
la presentació del Centre de Documentació en Cooperació i Soli-
daritat (CDOCS), amb la finalitat de donar a conèixer aquest centre 
pioner i únic a les terres de Lleida. (18 de gener de 2010)

Festa Sant Jordi

Aprofitant que els llibres són un dels principals protagonistes 
d’aquest dia, el Centre de Documentació en Cooperació i Solida-
ritat va voler participar exposant, el llibres publicats dins la col-
lecció Sud-Nord i els quaderns “Al Voltant de...”, així com oferint 
una petita mostra del fons bibliogràfic del Cdocs, al campus de 
Cappont de la Universitat de Lleida. (23 d’abril de 2010)
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Revista ONGC

Es publica l’article “CDOCS. La documentació i la informació per a 
la cooperació i la solidaritat a l’abast de la ciutadania” en el nú-
mero 41 (Primavera 2010) de dita revista. A través d’aquest article 
es pretén donar a conèixer el Centre de Documentació i Solidaritat 
(CDOCS) així com la importància que te la documentació i la bona 
informació en el món de la cooperació i la solidaritat. (7 de maig 
de 2010)

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.

Durant aquesta jornada el CDOCS va participar amb una mostra 
del fons de tots aquells llibres relacionats amb la temàtica així 
com de les publicacions editades dins la col·lecció Sud Nord i Al 
voltant de...

Al llarg d’aquesta jornada es va continuar realitzant la 1º edició 
del Relat Encadenat. Aquesta és una iniciativa que té com objectiu 
impulsar l’escriptura d’un relat encadenat que giri al voltant de 
conceptes de comerç just i banca ètica, i dels seus principis: salaris 
dignes, no explotació infantil, respecte al medi ambient, agricul-
tura ecològica, drets laborals dignes, igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones (buscar els principis del CJ i de la Banca Ètica) amb 
la finalitat de reflexionar sobre les actuals injustícies del comerç 
internacional i les alternatives que ofereix el comerç just global i 
local. (15 de maig de 2010)

Durant tot el curs:

El CDOCS participa en el butlletí electrònic de la Coordinadora 
d’ONGD i altres Moviments Solidàris, dins l’espai “Lectura Reco-
manada” on cada setmana es proposa una lectura d’interès.

Al llarg del curs i amb una periodicitat quinzenal es realitzen la 
Llista Agenda i la Llista Convocatòries.

La publicació del nostre catàleg de publicacions “La Prestatgeria” 
que és una mostra selectiva dels recursos bibliogràfics i audio-
visuals que el CDOCS posa a disposició de les diferents àrees del 
coneixement vinculades a l’àmbit de la Cooperació per al Desenvo-
lupament i la Solidaritat.

Àrea de Sensibilitazació

Xerrades i/o Conferències

Conferència “Els Drets Humans a Catalunya: reptes i opor-
tunitats”, a càrrec de Jaume Saura, professor titular de Dret 
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i president 
de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. 

Organització: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Oficina de 
Promoció de la Pau i dels Drets Humans i Oficina de Cooperació i 
Solidaritat

Dia: 3 de desembre de 2009

Lloc: Sala de Juntes del 2n pis de Rectorat

Cicle “Sàhara: la resistència d’un poble”, comprés amb la con-
ferència “Història i actualitat del conflicte del Sàhara Occiden-
tal” a càrrec de Juan Soroeta Liceras, professor de Dret Inter-
nacional Públic de la Universitat del País Basc. I una taula ro-
dona a càrrec d’Antònia Pons, Eduardo Gascó i Leonor Pedrico.

Organització: Òmnium Cultural a Ponent-Lleida i Associació 
d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent

Col·laboració: Oficina de Cooperació i Solidaritat

Dia: 2 i 3 de març

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida

Xerrada sobre Algèria amb la projecció del documental “Hac-
hem en femení”

Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat

Col·laboració: Jiser, Consell Insular de Menorca, Arxiu d’imatge i 
so de Menorca

Dia: 19 de febrer de 2010

Lloc: Sala de Juntes del 2n pis de Rectorat
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Xerrada informativa sobre Brigades de Cooperació per a l’es-
tiu 2010

Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat, Associació Cata-
lana per la Pau, Assemblea de Cooperació per la Pau i Servei Civil 
Internacional

Dia: 25 de març de 2010

Lloc: Sala de Videoconferències, Campus de Cappont

Conferència i presentació del llibre “100&una mirada”, a càr-
rec de Sebastià Caus i Josep Anton Pérez, autors del llibre.

Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat i Grup Trespertres

Dia: 8 d’abril de 2010

Lloc: Sala de Videoconferències, Campus de Cappont

Xerrada “Senegal amb el nostres ulls”, a càrrec de Trini Mar-
tínez, Cheikh Gueyede i Albert Carabasa, membre de l’ONGD 
Kasumay.

Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat i ONGD Kasumay

Dia: 13 d’abril de 2010

Lloc: Sala de Videoconferències, Campus de Cappont

Videofòrum “SIDA, l’altra cara de la Fam” amb la ponència de 
Marisa Sánchez, experta en VIH-SIDA.

Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat i Acció contra la 
Fam

Dia: 27 d’abril de 2010

Lloc: Aula 0.01 de Ciències de la Salut

Exposicions

Exposició “La Red Universitària Yo Sí Puedo” de la Xarxa Uni-
versitària Yo Sí Puedo

Lloc: Edifici Polivalent (planta -1) Campus de Cappont

Dates: de l’1 al 19 d’octubre de 2009 (en el marc del Solidàrium)

Exposició “Projecte Yachay” del Grup Cívic Cultural Emprem-
tes i Oficina de Cooperació i Solidaritat

Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències de l’Educació, Campus de 
Cappont

Dates: de l’1 al 19 d’octubre de 2009 (en el marc del Solidàrium)

Lloc: Vestíbul de l’Edifici principal de l’ETSEA

Dates: del 2 al 21 de novembre de 2009

Lloc: Vestíbul de la Facultat de Medicina, Campus de Ciències de 
la Salut

Dates: de l’1 al 20 de febrer de 2010

Lloc: Vestíbul de l’Edifici de Rectorat

Dates: de l’1 al 20 de març de 2010

Exposició “Formació informàtica a Bolívia” de la Fundació 
Banc de Recursos

Lloc: Vestíbul de la Facultat de Medicina, Campus de Ciències de 
la Salut

Dates: de l’1 al 19 d’octubre de 2009 (en el marc del Solidàrium)

Exposició “La salut, un dret universal” de la campanya Salut 
per al desenvolupament

Lloc:  Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus de 
Cappont
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Dates: del 2 al 30 de novembre de 2009

Exposició “El perímetre algerià. La història d’un tomb pel Ma-
greb” de Cristian Pons

Lloc: Vestíbul de l’Edifici de Rectorat

Dates: del 19 de febrer al 12 de març de 2010

Exposició “El Senegal amb els nostres ulls” de l’ONG Kasumay

Lloc: Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus de 
Cappont i Vestíbul de Ciències de la Salut

Dates: del 12 al 26 d’abril i del 27 d’abril al 9 de maig de 2010

Solidàrium

Co-organització de la VI Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i VIIIa 
Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolupa-
ment, durant els dies 17 i 18 d’octubre de 2009.

El Solidàrium està co-organitzat per la Regidoria de Drets Civils, 
Cooperació i Immigració, la Coordianadora d’ONGD i AMS de Llei-
da i l’Oficina de Cooperació i Solidaritat. Hi participen les entitats 
lleidatanes interessades en donar-se a conèixer a tota la ciuta-
dania de Lleida, previstes per aquesta edició 73 entitats. Des de 
fa uns anys es va optar per emmarcar la fira entorn a un dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, i aquest any 2009 el 
Solidàrium tindrà com a eix principal i transversal “ODM 2: Acon-
seguir l’ensenyança primària universal”.

En el marc del Solidàrium van tenir lloc a la Sala Maria Rúbies 
de la Facultat de Ciències de l’Eduació les “Jornades d’Educació 
Intercultural: una eina de transformació” en les quals es van donar 
a conèixer models d’educació intercultural que han funcionat a 
l’Amazònia de l’Equador, el Perú i el Brasil amb la població indíge-
na, a través de la cooperació internacional.

Cicle de Cinema i Drets Humans

Participació en el 6è Cicle de Cinema i Drets Humans, del 6 al 21 
de novembre 2009. 

En aquesta Mostra es van projectar 6 documentals amb el seu cor-
responent col·loqui entre els quals destaquem: el canvi climàtic, 
mortalitat maternal. Durant el Cicle hi van haver dues exposicions: 
“Congo, perill de riqueses” de la Lliga del Drets dels Pobles i “La 
salut, un dret universal” de Farmàcuetics Mundi i Medicus Mundi.

L’activitat està coordinada per l’Associació de Periodisme Fora de 
Quadre i organitza el Vicerectorat d’Activitats Cultural i Projecció 
Universitària, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Coo-
peració, l’Ajuntament de Lleida, la Coordinadora i AMS de Lleida, 
Comissions Obreres, Amnistia Internacional i Ateneu Popular de 
Lleida.

Concert Solidari per Haití

El 12 de gener de 2010, un terratrèmol de grau 7,3 a l’Escala de 
Richter  va sacsejar a Haití, amb epicentre a 15 quilòmetres de 
la capital de Pourt-au-Prince. Les conseqüències van ser devasta-
dores, més de 250.000 persones mortes, cases destruïdes, comu-
nicacions tallades, desabastiment d’aigues, etc. Per aquest motiu 
es va organitzar una activitat de sensibilització per Haití amb la 
participació de grups culturals i musicals, amb la col·laboració de 
100 persones voluntàries i una recaptació de 3.161,31  de la venda 
d’entrepans, de begudes i aportacions voluntàries.

Organització: Consells de l’Estudiantat, Associació d’Estudiants de 
Ciències de la Salut i Oficina de Cooperació i Solidaritat

Lloc: C/ Jaume II, Campus de Cappont

Dia: 4 de març de 2010

Voluntariat

Des del curs passat l’Oficina de Cooperació i Solidaritat hem as-
sumit el voluntariat de la UdL com una línia de treball més en la 
nostra tasca.

Per una banda, hem iniciat activitats de captació de persones 
voluntàries (enviament de correus electrònics, participació en la 
Festa de l’Estudiantat, Dia de Sant Jordi, etc), contactes amb les 
entitats de Lleida i amb la Federació Catalana del Voluntariat, per 
tal de planificar correctament aquesta àrea.
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Per altra banda, hem realitzat activitats de sensibilització amb per-
sones voluntàries de la nostra borsa, com en el Concert Solidari 
per Haití, en el qual hi van participar més de 100 persones volun-
tàries, la gran majoria de l’estudiantat. Així com, en l’exposició “La 
salut, un dret universal” en la qual dues voluntàries feien de guies 
en l’exposició.

Publicacions

“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: pasado, presente y futu-
ro”, Rafael Allepuz i Ana Isabel Barrau (eds.). Col·lecció Sud-Nord.

Tempus

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat dóna l’assistència adminis-
trativa en la coordinació del projecte Tempus 158714 “Improving 
Academia-Industry Links in Food Safety and Quanlity”, coordinat 
pel porfessor Javier Arántegui del Departament de Tecnologia dels 
Aliments.

2. Acords de Cooperació

Durant el curs 2009/10 s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Privada Julià 
Carbonell – Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida

3. Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives és l’associació de les universitats de Catalunya, el 
País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya 
i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, cul-
turals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari 
comú i potenciar la utilització de la llengua pròpia. Actualment, la 
Xarxa aplega una vintena d’Universitats.

Des del gener fins al setembre de 2010, la UdL té la presidència de 
la Xarxa Vives. En el marc de la presidència, han tingut lloc a la UdL 
les activitats següents:

Trobada dels rectors de les universitats d’Algèria i de la CRUO 
en el marc del programa Algèria Universitats (PAU), el 26 de 
març de 2010.

VI Lliga de Debat Universitari, del 26 al 30 d’abril de 2010.

Inauguració de l’any acadèmic dels Estudis de Llengua Cata-
lana, coorganitzat per l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives 
d’Universitats, el 20 de setembre.

Trobada dels vicerectors de les universitats franceses amb els 
vicerectors de la Xarxa Vives d’Universitats, el 20 de setembre 
de 2010.

a) VI Lliga de Debat Universitari

La UdL ha acollit la VI edició de la Lliga de Debat Universitari, del 
26 al 30 d’abril de 2010. El tema de debat ha estat: Si volem la pau, 
cal estar preparat per a la guerra?

La Universitat d’Alacant ha guanyat aquesta edició de la Lliga. 
L’equip de la UdL format pels alumnes de 3r i 4t de Dret: Manel 
Hervàs, Arnau Galceran, Anna Santmartí i Josep Capell ha estat 
subcampió.

El jurat de la final ha estat presidit pel president de la Xarxa Vives 
i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas. També han format 
part del jurat el director de la Casa de les Llengües-Linguamón, 
Antoni Mir; el periodista i ex director de «La Vanguardia», Lluís Foix, 
i l’escriptora Rosa Fabregat, així com els dos caps de jutges de 
la competició: la metgessa Anna Albó i el periodista Pere Miquel 
Campos.

b) Programa DRAC

El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la 
comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament 
d’ajuts per: assistir a cursos, seminaris o congressos, visitar un 
servei d’una altra universitat, iniciar una investigació o projecte, 



204 Projecció de la Universitat

cursar assignatures en una altra universitat, organitzar activitatas 
culturals.

El curs 2009-2010, han participat de la UdL:

9 estudiants al DRAC- Estiu

2 estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura a DRAC - Hivern

8 estudiants de doctorat i de màster oficial a DRAC- Formació 
avançada

4 professors a DRAC- PDI

c) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives 
d’Universitats

La Xarxa Vives d’universitats (XVU) ha editat, com cada any, la Guia 
de cursos d’estiu 2010 on es troba la informació sobre els 812 
cursos que es realitzen en les 93 localitats diferents dels nostre 
àmbit lingüístic, i en les quals està previst que participin al vol-
tant de 25.000 persones. La Guia de cursos d’estiu de la XVU ha 
esdevingut una de les ofertes de cursos d’estiu més importants 
arreu d’Europa i, probablement la de major relleu dins l’àmbit de 
la cultura catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aques-
ta guia adreçada als estudiants de les universitat vinculades a la 
xarxa, així com a qualsevol persona interessada a ampliar els seus 
coneixements universitaris en qualsevol camp del saber.

4. Projecció 

Honoris Causa

El 26 d’octubre de 2009, investidura com a doctora Honoris Cau-
sa de la senyora Maria del Mar Bonet, apadrinada pel Dr. Antoni 
Tolmos.

Activitats en col·laboració amb altres institucions

Any de l’Astronomia (2009)

XVI Festival de Jazz de Lleida, del 6 al 29 de novembre de 2009

Músiques disperses. IV Festival de músiques folk, del 5 al 27 
de maig de 2010

16a Mostra de Cinema Llatinoamericà, del 9 al 16 d’abril de 
2010

Any Màrius Torres (2010)

5. Aules d’extensió universitaria de gent 
gran de la Universitat de Lleida

Presentació

Fins el curs passat, les cinc Aules de Gent Gran estaven integra-
des a la unitat d’atenció socieducativa (UASE) dins de l’ICE, per 
tal d’atendre àrees d’acció relacionades amb l’educació no formal, 
contemplant l’actuació pedagògica en àmbits socioeducatius no 
coberts per l’educació reglada.

Actualment, doncs, estan directament vinculades al vicerectorat d’ac-
tivitats culturals i projecció universitària dins dels Serveis Culturals.

Objectius del curs 2009-2010

Durant aquest curs, el principal objectiu ha estat el següent:

Consolidar i ampliar les aules d’extensió universitària per a la gent 
gran de Lleida i comarques i, a la vegada, establir uns lligams sòlids 
i formals entre la universitat i les aules.

Activitats desenvolupades en el curs 2009-2010

En relació a l’objectiu 2.1., s’han dur a terme les següents activi-
tats:
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Seguiment de les Aules per a la gent gran tutelades per la 
universitat de Lleida

Alumnes matriculats Homes Dones

Aula de Lleida 403 107 296

Aula de Tàrrega 199 60 139

Aula de Cervera 155 29 126

Aula de Mollerussa 161 44 117

Aula de Balaguer 72 13 59

TOTAL 990 253 737

Aules complementàries paral·leles a l’Aula de Lleida 
(col·laboració amb l’IME)

Alumnes matriculats

Curs de català 50

Iniciació a la informàtica 30

TOTAL 80

Actes d’inauguració i cloenda

Inauguració Cloenda

Aula de Lleida 5 d’octubre 2009 31 de maig 2010

Aula de Tàrrega 6 d’octubre 2009 8 de juny 2010

Aula de Balaguer 28 de maig 2010

Aula de Cervera 13 d’octubre 2009 15 de juny 2010

Aula de Mollerusa 7 d’octubre 2009 24 de maig 2010

Relacions amb AFOPA

Signatura de renovació de conveni entre l’Agrupació de Formació 
Permanent d’Aules per a la Gent Gran (AFOPA) i la Universitat de 
Lleida (UdL) el dia 14 de maig de 2010.

La UdL va ser la seu per acollir la Jornada de Cloenda d’AFOPA, amb 
la participació de 160 alumnes de totes les Aules de Catalunya, el 
dia 14 de maig de 2010.

Reunions amb les Juntes de les Aules de Lleida

Reunió amb totes les juntes d’aules per tal d’intercanviar informa-
ció sobre diversos temes, el dia 3 de febrer de 2010.

Activitats desenvolupades relatives a la coordinació de les 
Aules de Gent gran

Seguiment de tots els professors i professores que impartei-
xen docència a les aules.

Coordinació i suport a les visites de les diferents Aules de 
Gent Gran de Lleida.

Preparació i coordinació del curs de “Verdi-Wagner: dos per-
fils” per a majors de 50 anys a la Universitat d’Estiu de La Seu 
d’Urgell, del 13 al 16 de juliol.

Cooperació amb les diferents aules per a preparar el progra-
ma del curs 2009-2010.

Lliurament a les aules del llistat de professors, temes i valo-
ració efectuada per ells mateixos per tal de facilitar la rotació 
de professorat i el canvi de temàtiques.

6. Universitat d’Estiu de la Universitat  
de Lleida 2010

Un estiu més, des de 1993, s’han desenvolupat els cursos de la 
Universitat d’Estiu de la UdL que tenen lloc durant el mes de juliol 
a la Seu d’Urgell com a seu principal. En aquesta ciutat enguany 
s’han dut a terme 15 dels 42 cursos que han configurat la divui-
tena edició d’aquest esdeveniment universitari. Àger, Lleida, Erill la 
Vall, Tremp, la Vall d’Aran i Seròs han acollit els 27 cursos restants. 
També s’han realitzat 2 cursos més a Arbeca i Solsona, en els quals 
la Universitat d’Estiu hi ha col·laborat, i un curs itinerant entre la 
Cerdanya i Lleida.
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La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos 
(necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a l’es-
tudiantat) anava des de l’art i les humanitats fins a l’economia, 
tot passant per les aplicacions informàtiques, l’ensenyament i la 
didàctica, el medi ambient, la salut i l’alimentació, la tecnologia i 
la ciència. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha es-
tat de gairebé 125 professionals provinents tant de la UdL com del 
món professional i d’altres universitats. Sense cap mena de dubtes, 
aquesta diversitat de procedències ha enriquit les relacions acadè-
miques entre els docents i entre els 949 alumnes (592 dones, 357 
homes) que s’han acostat a les aules d’aquesta Universitat oberta 
per vacances.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta 
divuitena edició, va ser escollit entre les diferents propostes pre-
sentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2009. El lema 
Pájaros Azules donava nom al treball triat, obra de Rocío Álvarez 
Varela, una jove pintora valenciana.

Després del període de matriculació (del 6 de maig al 12 de juliol), 
el dia 13 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la divuitena 
edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència Periodisme 
del Segle XXI: informació o espectacle? impartida per la periodista 
Rosa M. Calaf.

Un any més, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la Seu 
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut d’Educació Se-
cundària Joan Brudieu i, com a novetat, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell, que va acollir el Congrés de Sòls de Muntanya i Canvi Glo-
bal. L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-se majoritàriament 
al Centre Residencial i de Serveis, que fou la Vila Olímpica durant 
els Jocs de 1992. A Lleida es van realitzar 18 cursos al campus de 
Cappont, a Tremp es va realitzar un curs al Centre Cívic Tarraquet 
i un a la sala de plens de l’Ajuntament, mentre que el curs que 
es va fer a Erill la Vall es va impartir al Centre d’Interpretació del 
Romànic de la Vall de Boí, els cursos d’Àger van tenir lloc al Centre 
d’Observació de l’Univers, el curs de la Vall d’Aran es va realitzar a 
l’alberg Era Garona de Salardú, i per últim, també va tenir lloc un 
curs itinerant que va transcórrer des de la Cerdanya fins a Lleida. 
El curs de Solsona es va desenvolupar al Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya i, per últim, el curs d’Arbeca es va realitzar al 

Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al Centre d’Arque-
ologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el 30 de juliol. 
A més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes cinc 
setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el seu 
lloc i van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les nits 
d’estiu a les diferents seus.

Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret in-
formatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació 
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normativa 
de matriculació, possibilitats d’allotjament, etc.) en català, en cas-
tellà i, per alguns cursos en concret, també en anglès i en occità. A 
més, la premsa escrita, la ràdio i la televisió, van fer-se ressò dels 
cursos i les activitats de la Universitat d’Estiu tot publicant-ne, en 
els diferents mitjans, diversos aspectes que podien interessar el 
públic de Lleida i de Catalunya.

La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava 
part del llibret informatiu editat per la Xarxa Vives d’Universitats, 
juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats de 
parla catalana.

Els alumnes que van assolir satisfactòriament els objectius que els 
diferents coordinadors dels cursos s’havien proposat, van obte-
nir un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els permetrà 
aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica 
de la UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat 
a altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

Finalment, només cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de 
Lleida, del Consell Social de la UdL, de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així com 
la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i privades, 
han fet possible la realització de la divuitena edició de la Univer-
sitat d’Estiu. 

Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador 
que ha treballat en la programació i en l’execució, no hauria estat 
possible aconseguir l’èxit assolit.
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7. Serveis Culturals

Aula de Música

XVII Temporada Musical de la UdL, 2009-2010

Maria Florea, violí i Cristian Florea, violoncel. 14 d’octubre de 
2009

Beatriz Montes, piano. 4 de novembre de 2009

Trio Barroc del Cafè (Joan Vives, flauta de bec; Mireia Ruiz, 
clave i Daniel Regincós, violoncel barroc). 2 de desembre de 
2009

Memòria / Oblit. Reflexions musicals per a instruments de 
corda sobre la memòria històrica de la Guerra Civil (David 
Esterri, composició musical; José Bergés i Oriol Riart, edició, 
muntatge de vídeo i documentació; Màrius Bernadó, idea 
original i direcció artística. Intèrprets: Marc Armengol, violí; 
Montse Vallbé, viola; Marc Friedhof, violoncel; Trent Helerf-
tein, contrabaix; Matías López, narrador). 24 de febrer de 
2010

Alfredo Armero, piano. 10 de març de 2010

Sporadik Brass Quintet (Helio García, trompeta; Nicola Bar-
reca, trompeta; Rafael Policarpo, trompa; Guillem Domingo, 
trombó; Juan Bautista Domenech, tuba; Esteve Espinosa, 
bateria i percussions). 14 d’abril de 2010

Jazz a la UdL

Jerry Bergonzi Trio (Jerry Bergonzi, saxo tenor; Dave Santoro, 
contrabaix; Andrea Michelutti, bateria). 4 de març de 2010

Cor de la UdL

Aquest curs 2009-2010, el Cor de la UdL ha estat integrat per 
18 cantaires. Han realitzat assaigs setmanals tots els dilluns del 
curs.

Aula de poesia Jordi Jové

Dones de blues. Poesia dramatitzada (Ramon Rubinat, direcció; 
Núria Casado i Ferran Farré, intèrprets). 4 de març de 2010.

Filmoteca Cine-Ull

Cicles de cinema

Wong Kar-Wai. Huayang Nianhua (In the Mood for Love), 
Wong Kar-Wai, Chuaguang Zhaxie (Happy Together), Du-
oluo Tianshi (Fallen Angels), Chongqing Senlin (Chungking 
Espress). Del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2009

Valors, democràcia i justícia social. Vida i obra de Martin Lut-
her King. White Dog (El perro blanco), Mississippi Burnig. Del 
23 al 30 de novembre 2009

50 anys de Nova Cançó. Raimon i La Nova Cançó. 14 de de-
sembre de 2009

Aula de Cinema: Bergman, Berlanga. Det sjunde inseglet (El 
séptimo sello) i Plácido. Del 7 d’octubre al 2 de desembre de 
2009

L’Escola de Barcelona. Fata Morgana, Noche de vino tinto, 
Dante no es únicamente severo, Cada vez que…, Nocturno 
29. De l’11 de gener al 8 de febrer de 2010

Michel Powell i Emeric Pressburger. I know where I’m going 
(Sé a dónde voy), A Matter of Life and Death (A vida o muer-
te), Black Narcissus (Narciso negro), The Red Shoes (Las za-
patillas rojas), Peeping Tom (El fotògraf del pànic). Del 15 de 
febrer al 15 de març de 2010

Aula de Cinema: Donen-Kelly, Kubrick, Chaplin. Singin’in in 
the Rain (Cantando bajo la lluvia), Paths of glory (Senderos 
de gloria), The Kid (El chico). Del 13 de gener al 3 de març de 
2010

Billy Wilder. Double Indemnity (Perdición), Sunset Boulevard 
(El crepúsculo de los dioses), The Seven Year Itch (La ten-
tación vive arriba), Witness for the Prosecution (Testigo de 
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cargo), Some Like it Hot (Con faldas y a lo loco), The Apart-
ment (El apartamento), One, Two, Three (Un, dos, tres). Del 19 
d’abril al 7 de juny de 2010

Mòstra de Cinemà Occitan. E l’aura fai son vir (Il vento fa il 
suo giro). 14 de juny de 2010

Aula de Cinema: Douglas, Ashby. Them (La humanidad en pe-
ligro), Being There (Bienvenido Mr. Chance). Del 8 d’abril al 5 
de maig de 2010

Sisè Cicle de Cinema i Drets Humans

Out of Balance, Nada personal, Dead Mums Don’t Cry, Synto-
niser Amani, Dinero es deuda, Insubmís a la banca, Soy Me-
era Malik i La escuela de la calle. Del 6 al 21 de novembre

Espai de teatre

Assaigs

Aquest curs 2009-2010, l’Espai de Teatre ha estructurat les seves 
activitats a través del Taller de Formació i Creació Escènica, inte-
grat per 13 participants i dirigit per Emili Baldellou.

Representacions

L’Espai de Teatre ha representat l’obra assajada durant el curs 
2008-2009, Tot esperant Marcel·lí. Happening ufològic, els dies 8 
de setembre 2009, en el marc de la Setmana d’Acollida de la UdL; 
el 31 d’octubre de 2009, en el marc de la 18a Mostra d’Arts Escè-
niques Josep Fonollosa – Fono; el 17 de març a Barcelona en la 
Muestra de Teatro Universitario Incisivo y Satírico (Mutis); i el 14 
d’abril de 2010 a Palma de Mallorca, al Teatre del Mar, en el marc 
de la programació teatral de la Universitat de les Illes Balears.

L’Espai de Teatre ha participat en la XV edició de la Mostra de Te-
atre Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, organitzada per 
la Universitat de Perpinyà Via Domitia entre els dies 17 i 21 de 
maig de 2010. El dia 17, presentà a la Casa Musicale de Perpinyà 
l’espectacle T.W.R.***** Third World Resort. La mateixa obra també 
s’ha representat a la Sala d’Actes de l’Edifici de Rectorat de la UdL 
el 21 de maig de 2010.

Taller de dansa contemporània

40 persones han integrat els tres grups en què s’ha estructurat el 
Taller de Dansa Contemporània de la UdL. Els assaigs continuen 
sent dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas, i han presentat el 
seu espectacle el dia 29 d’abril de 2010 al Claustre de la Pensativa 
de l’edifici de Rectorat de la UdL, dins la XII Mostra de Dansa a 
Lleida.

Iniciatives plàstiques

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Antonio Galeote. Escriptors, amic. Del 5 al 23 de setembre 
de 2009

Jesús Moncada. Pinzell i ploma. Del 5 al 14 de setembre de 
2009

Fotografia Astronòmica. Del 17 de setembre al 15 d’octubre 
de 2009

Sigrid Gómez, Noèlia Tardiu, Ángela Candilejo, Félix Víctor 
Nybergh, Núria Gas, Guifré de Peray, Candela Sol Muschet-
to, Lúa Ocaña i Paco Martínez. 9 escoles, 9 alumnes. Dins el 
Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals Emergent 
‘09 – Lleida

Josep Maria Astudillo, Josep Maria Badia, Marta Bisbal, Carles 
Colomer, Nacho Igualada, Santi Iglesias, Manel Juan, David 
Manzanera, Maria Antònia Oliva, Lluïsa Roca, Consol Roy. La 
Seu del Món. Del 9 al 27 de novembre de 2009. Organitzat per 
la Universitat d’Estiu de la UdL

Dibujos VIP. 186 dibuixos originals realitzats per personatges 
rellevants de la Cultura. Comissariada per Paco Clavel. Del 3 
al 30 de desembre de 2009

David Besora. Schandmauer. El mur de la vergonya. Del 4 al 
27 de febrer de 2010

Sisco Rius. Siametries. Del 4 al 31 de març de 2010
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Cristina Martorell. Instants. Del 5 al 31 de maig de 2010

Cursos de formació cultural

Curs de Formació en Cant Coral (50 hores)

Òpera Oberta: El Liceu a la UdL (20 hores)

Seminari Homosexuals i Transsexuals. Els Altres Represalitats 
del Franquisme, des de la Memòria Històrica (10 hores)

VI Cicle de Cinema i Drets Humans (20 hores)

X Seminari d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica. 
Processos de creació en les Arts Escèniques (20 hores)

Col·laboracions externes

Mostra de Creació Audiovisual Emergent‘09. Octubre-no-
vembre de 2010

Exposició Cavalls i poder en el món Ibèric. Organitzada pel 
Grup d’Investigació Prehistòrica de la UdL, l’IEI, l’ajuntament 
d’Arbeca i l’Associació d’Amics de Vilars. Del 16 al 31 de març 
de 2010

16a Mostra de Cinema Llatinoamericà. Exposició Gabriel Fi-
gueroa, 100 anys. Del 8 al 23 d’abril de 2010

Exposició fotogràfica Senegal amb els nostres ulls. Organit-
zada per l’ONG Kasumay. Del 12 al 26 d’abril de 2010

VI edició de la Lliga de Debat Universitari. Organitzada per la 
Xarxa Vives d’Universitats a l’edifici de Rectorat de la UdL. Del 
26 al 30 d’abril de 2010

XXI Fira de Teatre de Titelles de Lleida. Exposició 7è Concurs 
Fotogràfic de Titelles. Del 29 d’abril al 21 de maig de 2010

Exposició El Moviment Sense Terra a través dels seus Cartells. 
Iniciativa de Suport a la Reforma Agrària Brasilera. Del 10 al 
28 de maig de 2010

Ajuts als centres, als departaments i als serveis

Dept. d’Història. V Setmana de la Prehistòria: Art i Prehistòria. 
“L’Edat de Bronze: mosaic de cultures”

Dept. d’Història. Exposició “Cavalls i poder en el món ibèric”

Facultat de Medicina. Exposició fotogràfica sobre l’Humor Te-
rapèutic

Facultat de Medicina. Concurs de fotografia “Com veus la 
teva facultat?”

Facultat de Medicina. Premi de reconeixement a la promoció 
de la Medicina

Escola Universitària d’Infermeria. Certamen fotogràfic de la 
professió d’infermeria

Facultat de Ciències de l’Educació. XXII Premi Literari Sant 
Jordi

Facultat de Ciències de l’Educació. VI Concurs de fotografia 
“Vida al Campus”

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. Representació de 
l’obra teatral Els cal·lígrafs

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. Cicle de conferèn-
cies “Veus multilíngües i interculturals: Orient vs. Occident”

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. 7a Setmana de la 
Comunicació a la UdL

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. Insòmnia - Home-
natge a Màrius Torres

Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Exposició “PVCF-
PLASMA II: Biodiversitat”
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Unitat Tècnica Central
Jaume II, 67
25001 Lleida
tel. 34 973 00 35 22
Fax 973 00 3518
www.sbd.udl.cat

SBD-CRAI (Servei de Biblioteca i Documentació - Centre de Recur-
sos per a l’Aprenentatge i Investigació). Constitueix un instrument 
primordial de suport a l’estudi, l’aprenentatge i la recerca. Ofereix 
serveis i recursos, integra tecnologies emergents, facilita la do-
cència i l’aprenentatge i impulsa el desenvolupament d’habilitats 
informàtiques i informacionals, entre altres.

Destacar que el curs acadèmic 2009-2010 s’ha aprovat el desen-
volupament del CRAI pel Consell de Govern de 24 de setembre de 
2009 (Acord núm. 234/2009). L’activitat del CRAI durant el curs 
2009-2010 s’ha centrat en engegar i consolidar projectes i poten-
ciar un entorn col·laboratiu entre diferents serveis.

El resum de projectes i activitats engegats són:

Repositori Institucional de la UdL: instal·lar i configurar DS-
pace a un servidor dedicat.

Adaptar DSpace perquè compleixi amb les directrius DRIVER, 
personalització, recol·lecció, aspectes legals i llicències Crea-
tive Commons.

Adhesió a l’OpenCourseWare (OCW), instal·lació i aspectes 
legals.

Establir acords i col·laboracions amb altres serveis: Edicions 
de la UdL, ICE-CFC,etc.

Estudi i avaluació de tecnologies i serveis emergents.

Avaluació de programari de treball col·laboratiu.

Adquisició de maquinari, durant el període 2009, s’han adqui-
rit terminals interactius i pantalles planes de TV.

Creació i configuració del portal de CRAI.

A continuació, es recullen els projectes i les activitats més relle-
vants engegades durant el curs acadèmic 2009-10 classificats per 
àrees i per biblioteques.

Àrea de Serveis als Usuaris

Coordinació migració dels dossiers electrònics al campus virtual 
Sakai. La migració ha estat un projecte transversal entre l’SBD-
CRAI, l’ASIC i l’ICE. S’ha treballat tant en la migració de dossiers 
com en la carpeta de bibliografia docent i recursos de la biblioteca, 
amb un total de 708 dossiers/assignatures.

Disseny d’un nou portal -Guies i Eines- amb nous continguts: tu-
torials, guies temàtiques, fullets informatius, etc.

Creació de la pàgina web “Indicadors i eines per avaluar la pro-
ducció científica”.

Coordinació del préstec de lectors de llibres digitals.

Coordinació repositoris consorciats: RECERCAT, RACO i MDX.

Planificació i redacció del protocol, de les polítiques internes i par-
ticipació en el protocol consorciat del Servei de Referència Virtual.

Creació del blog del metaCercador amb l’objectiu de difondre els 
recursos de la biblioteca digital.

Formació d’usuaris en recursos i serveis: cursos amb reconeixe-
ment de crèdits de lliure elecció.

Col·laboració docent en assignatures integrades als plans d’estudi, 
màsters i postgraus i tallers ICE.

Àrea de Catalogació

Millora de la interfície del WebOpac, enriquint els continguts del 
catàleg de la UdL.

Consolidació dels diferents mòduls i administració del programari 
de gestió de biblioteques Millennium d’Innovative.
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Implementació del Repositori Màrius Torres.

Coordinació d’ajuts ordinaris i extraordinaris per a la digitalització 
de tesis doctorals.

Coordinació repositori consorciat, TDX.

Àrea d’Adquisicions

Estudi, anàlisi i implementació del nou programari d’adquisicions 
Millennium d’Innovative. Realització de la personalització del mò-
dul, procés general i procediments.

Adquisició de nous recursos electrònics:

A nivell institucional: ACM Digital Library: base de dades que 
inclou el text complet de les revistes i actes de congressos 
publicats per l’Association for Computing Machinery (ACM), 
BOB (Biblioteca On-line Bosch): 180 llibres-e de dret.

A nivell consorciat: MyiLibrary: 514 llibres-e, atext complet, 
de temàtica multi disciplinarr, Ebrary: 422 llibres-e, a text 
complet, de temàtica multidisciplinar.

Àrea de Recursos i Projectes

Pàgina Web de l’SBD, el curs 2009-10 s’ha fixat com a prioritat:

Facilitar el màxim l’accessibilitat des de la pàgina d’entrada.

Proximitat de l’usuari respecte al llenguatge.

Personalització de les pàgines de les biblioteques i video il·lustratiu.

Coordinació de la digitalització del fons Romà Sol i Carme Torres 
en accés obert i gestió del tercer ajut del Ministeri de Cultura.

Biblioteques

Consolidació i procediments interns del projecte GEPA a les bi-
blioteques.

Formació d’usuaris en recursos i serveis: cursos amb reconeixe-
ment de crèdits de lliure elecció.

Col·laboració docent en assignatures integrades als plans d’estudi, 
màsters i postgraus i tallers ICE.

Sessions d’acollida als nous estudiants.

Personalització i manteniment de les pàgines web de la biblioteca.

Serveis als usuaris: préstec, SOD, informació bibliogràfica,etc.

Exposicions bibliogràfiques.

ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS

Director: Carles Fornós Tarruella

http://www.asic.udl.cat

S’ha finalitzat la migració del sistema de gestió de biblioteques 
VTLS al nou aplicatiu MILLENIUM.

S’ha dut a terme la integració del programa Gestió Integrada 
d’Espais (GIE) amb la reserva d’espais docents d’UXXI.

S’ha creat el procediment per l’obtenció del SET (Suplement Euro-
peu al Títol) integrat a l’aplicació UXXI.

Implementació del servidor i soft per al repositori institucional, 
que permetrà complir les directives de driver, treballar els temes de 
recol·lecció d’altres repositoris i totes les tasques de segon nivell 
necessàries.

Instal·lat el servidor i el programari per l’Open Course Ware.

S’ha desenvolupat i posat en explotació el portal específic 
de fons especials: http://fonsespecials.sbd.udl.cat/ per donar 
suport als actes d’aquest any del centenari de Màrius Torres.
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S’ha desenvolupat i posat en explotació el repositori per al fons di-
gitalitzat de la col·lecció de Soltorres: http://soltorres.udl.cat/jspui

S’ha desenvolupat, i posat en explotació el repositori per al 
fons digitalitzar de la Col·lecció de Màrius Torres: http://ma-
rius.udl.cat/jspui

Posada en funcionament de noves sales de videoconferència, re-
partides entre els diferents campus.

Ampliació de la cobertura Wifi a tots els campus i espais de la UdL.

Migració de tota la telefonia analògica a telefonia IP.

Creació i posada en funcionament d’un nou Centre de Processa-
ment de Dades (CPD).

S’han realitzat compres centralitzades de 240 Pcs, 217 monitors, 
10 portàtils i 7 impressores.

S’han resolt 5168 assistències introduïdes al campus virtual.

Posada en marxa de l’Entitat de Registre de Certificació Digital.

Suport i desenvolupament del sistema de vot electrònic en les 
eleccions del Departament de Matemàtica.

Participació en el disseny del sistema de vot electrònic de les uni-
versitats públiques catalanes.

Participació en el disseny del sistema de gestió d’evidències elec-
tròniques de les universitats públiques catalanes.

Participació en el disseny del projecte d’administració electrònica 
de la UdL i la resta d’universitats públiques catalanes.

Millores a la taula de planificació docent.

Creació d’una nova versió del DPPA per millorar la seva usabilitat 
i rendiment.

Implantació d’una solució de conciliació de dades del PDI.

Migració dels continguts de dossiers virtuals al campus virtual de 
la UdL.

Creació de la nova web de l’ASIC www.asic.udl.cat

EDICIONS I PUBLICACIONS

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida manté com a 
objectius principals l’impuls, la programació i la producció tècnica 
d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i de difu-
sió i imatge institucional de la nostra universitat. És a dir, la publi-
cació de materials de suport a la docència i la difusió de la recerca 
a partir de sèries i col·leccions editades amb el suport dels depar-
taments i centres que, sense perdre rigor, resultin atractius a pú-
blics més amplis que el de l’estricte univers acadèmic i universitari. 
Alhora, es pretén potenciar encara més la presència institucional 
i la difusió del funcionament i l’activitat de la Universitat, que es 
realitza mitjançant l’edició de guies, memòries, programes de doc-
torat i mestratges, catàlegs i altres materials diversos pensats per 
divulgar l’activitat universitària. Atents als darrers avenços tècnics 
que dia a dia transformen la nostra activitat quotidiana, els quasi 
vint anys d’activitat d’Edicions i Publicacions de la Universitat de 
Lleida ha permès un fons editorial que hores d’ara supera el miler 
de títols publicats.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
UNIVERSITÀRIA

Campus de Cappont
Planta baixa de l’Edifici Annex
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 19 h i divendres de 
10 a 14 h
www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591

Personal d’Administració i Serveis: M. Pilar Sánchez Alandí, Anna 
Abert Rodríguez, Imma Cardet Ortiz, Josep M. Vallés Fort (fins l’1 
de març), Inés Piñol Molins, Anna M. Mayoral Gracia. A partit de 
l’1 de març, s’incorporen Alejandro Cruz Saldaña i Teresa Parache 
Maurín.
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La unitat administrativa i de gestió denominada fins ara Servei 
d’Extensió Universitària canvia de nom i a partir d’ara es deno-
mina Servei d’Informació i Atenció Universitària, nom més adient 
a les tasques que dur a terme d’informar, assessorar i orientar 
l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general 
sobre els temes que afecten a la UdL. A més a més, també porta 
a terme altres funcions que inclouen: el projecte, l’elaboració de 
programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat 
universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.

L’actual organització del servei s’estructura en dos negociats: el 
d’Informació i el d’Orientació.

Negociat d’Informació

Punt d’Informació

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes que 
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, redirecciona aquelles més 
específiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o 
àrees que poden facilitar una resposta més concreta amb la seua 
pròpia informació.

Pel que fa a l’atenció presencial i telefònica, el Servei ha compta-
bilitzat 4.136 consultes. En el gràfic s’aprecien les dades en funció 
del perfil dels usuaris i la concentració en mesos.

Consultes presencials i telefòniques Estudiants, PDI_PAS i altres (maig 2009-abril 2010)
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Pel que fa als temes que es gestionen des del Servei, la informació sol·licitada es distribueix de la manera següent:

Consultes presencials i telefòniques per tipus de consulta (maig 2009-abril 2010)
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Activitats Informació i Divulgació Accès Allotjament
Carnet UdL Cursos Actes Acadèmics
Beques Col.laboració Borsa de Treball Progr.Coop.Educativa
Ajuts de Viatge Altres Consultes Gestió Acadèmica
Consultes serveis UdL

A través del correu electrònic del punt d’informació general de 
la UdL (pdi@seu.udl.cat), s’han gestionat 3.901 missatges i s’han 
enviat 460 missatges informatius a l’estudiantat de la UdL. A més, 
s’han atès 39 peticions de material informatiu (21 d’entitats exter-
nes i 18 de diferents unitats de la UdL).

S’ha assistit a la X Trobada de Serveis d’Informació i Orientació 
Universitaris que ha organitzat la Universitat de Granada el 6 i 7 
de maig de 2010 on el tema central ha estat Nova Universitat, nou 
accés. La trobada ha volgut fer una reflexió sobre el que s’ha fet 
fins ara i sobre la tasca essencial dels serveis d’informació en les 
institucions acadèmiques i sobre la reorientació del model elegit 
per a la difusió i orientació del coneixement universitari tenint en 
compte cada vegada més l’eficient servei a l’estudiantat.

Web UdL

El SIAU és responsable de la gestió dels perfils d’accés dels Alum-
nes (www.udl.cat/perfils/alumnes.html), Futurs Alumnes (www.
udl.cat/perfils/f_alumnes.html) i Espai Secundària (www.udl.cat/
perfils/secundaria.html). També s’actualitza la pestanya dels Estu-

dis (en català, castellà i anglès) i, evidentment, la pàgina del propi 
Servei. Es participa en l’assessorament de la pàgina web de la UdL 
en general.

La web de la UdL ha rebut 7.150.553 visites (increment de 482.285) 
de l’abril de 2009 a l’abril de 2010 i cal destacar que:

De les 150 pàgines més visitades 36 són gestionades pel SIAU 
i de les 10 pàgines més visitades 4 són del SIAU. La pàgina 
més visitada de la UdL és la del perfil/alumnes amb 412.375 
visites (increment de 50.838). Els temes principals d’interès 
són: els serveis de la pàgina perfil alumnes, les ofertes de 
la borsa de treball i els estudis. El setembre és quan es pro-
dueixen més visites.

El perfil secundària ha tingut 5.952 visites. El febrer és el mes 
més visitat que és quan comença la campanya de les activi-
tats d’informació i orientació. Els altres mesos que cal desta-
car són el març, abril, maig i juny.
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La pàgina del SIAU ha tingut 11.032 visites (increment de 
1.266), destacant el mes de setembre.

La pàgina de tots els estudis ha estat visitada 72.353 vegades 
(increment de 12.556), amb un màxim al setembre i al juny. 
Els estudis per centre, 30.111 vegades (increment de 3.509) 
amb un màxim al setembre. Els estudis per àmbits han estat 
consultats 29.108 vegades (increment de 6.808) amb també 
un màxim al setembre i al juny.

La pàgina de tots els estudis en llengua castellana ha estat 
visitada 11.664 vegades a través de 37 països. Els països que 
més ens visiten són Mèxic, Itàlia i Perú. Els estudis per centres 
han rebut 7.596 visites i per àmbits 4.111. Els països que més 
ens han visitat Mèxic, Itàlia i Xile.

La pàgina de tots els estudis en llengua anglesa ha estat visi-
tada 2.089 vegades a través de 52 països. Els països que més 
ens han visitat són Polònia, Alemanya i Turquia. I la pàgina de 
titulacions per centres ha rebut 2.591 visites. Els països que 
més la visiten són Polònia, República Txeca i França.

Material informatiu y promocional

Es porta a terme la revisió, l’ampliació i la reedició del contingut 
de totes les publicacions informatives de la UdL, coordinant la re-
collida d’informació de tots els centres, propis i adscrits, i de tots 
els serveis. També s’organitza l’elaboració de les carpetes i el seu 
contingut per a la matrícula presencial i la tramesa als centres 
universitaris de la UdL per a la seva distribució. Cada any, es rea-
litza la tramesa a tot el personal docent i de l’administració de la 
Guia de Serveis i de l’agenda de la UdL.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els ma-
terials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per, 
a més a més d’utilitzar-los en totes les activitats d’informació i 
orientació, enviar-los als centres d’ensenyament de secundària, als 
punts d’informació juvenils, a les associacions de pares i mares, 
als centres de recursos pedagògics, als equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica, als consells comarcals, a les biblio-
teques públiques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis 
professionals i al món empresarial.

Aquest curs, s’han elaborat les publicacions següents:

Agenda 2010-11, carpeta, enquesta estudiantat nou accés, Guia 
de Serveis, tríptic general informatiu (català i castellà), plans 
d’estudis, díptics dels màsters universitaris, Guia informativa de 
tota l’oferta docent i serveis de la UdL (català, castellà, anglès i 
xinès), Guia d’activitats d’informació i orientació de la UdL, cartell 
dels premis a treballs de recerca de secundària, bosses de paper, 
bosses de roba, llapis i altres objectes de reclam (calendaris, sama-
rretes, pots llapis).

I altres materials informatius com expositors d’alumini amb lones 
per a tots els centres de la UdL i vinil per al SIAU per a les activitats 
d’informació i orientació.

Publicacions i pàgines web

S’han gestionat les dades de l’oferta formativa i dels serveis de la 
UdL en diferents publicacions i pàgines web.

Publicacions:

Guia de Màsters (Medigrup)
Guía de Universidades (Consumer Eroski)
Guia de Universidades (CRUE)
Guia Dices Carreras (Infoempleo)
Guia Dices Máster (Infoempleo)
Guía Pràctica de Universidades (Y ahora qué)
La Razón
2010/2009 Carreras Universitarias

Pàgines web:

Sense cost:

www.4icu.org
www.data-red.com
www.educaweb.com
www.emagister.com
www.eu-wishes.eu
www.guiamaster.es
www.guiamasters.com
www.mastersportal.eu
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www.patatabrava.com
www.universia.es
www.worldoflearning.com
www.yaq.es
educamericas.com

Amb cost addicional (banner o buscador):

www.elsingulardigital.cat
www.infoempleo.com
www.unportal.net

El 17 de maig de 2010, es va participar com a promotor i 
col·laborador amb el Comitè organitzador en la VIa Edició del 
Dia Mundial d’Internet www.diadeinternet.org/2010/index.

php?body=vive_article&id_article=6437&lang=es&pais=11 i es 
va crear un enllaç a una pàgina informativa de la UdL creada per 
a aquesta finalitat: http://www.udl.cat/serveis/seu/dia_internet/
dia_internet.html.

Campanya publicitària

S’ha continuat amb la gran aposta per publicitar els graus i els 
postgraus de la UdL en diferents mitjans de comunicació tant en 
premsa escrita com en premsa digital. Se n’ha fet la programació 
i coordinat l’elaboració i la tramesa dels diferents anuncis i dels 
banners als mitjans.

Les accions realitzades han estat:

Mes Sortida Mitjà de comunicació Acció
GENER    

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
FEBRER    

febrer Revista FAPELnews Anunci graus
febrer Revista FAPAES Anunci graus
15 febrer Diari Medicampus 269 Anunci màsters
23 febrer Diari Cicles Formatius 57 Anunci graus
25 febrer Diari Bon dia-Especial Fira Formació i Treball Anunci graus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

MARÇ    
1 març Revista Club Màster 22 Anunci másteres
4 març Diari de Tarragona-Especial Espai Estudiantat Anunci graus
8 març Revista Portes Obertes 10 Anunci graus
8 març Diari Cicles Formatius 58 Anunci graus
9 març Revista Y ahora qué Anunci grados
13 març Revista Presència Anunci graus
15 març Diari Medicampus 271 Anunci màsters
17 març Catàleg Oficial Saló Ensenyament-Futura Anunci graus
27/2, 3/3
26/2, 3/3 JCO Pares i Mares (Segre, La Mañana, ADN, Bon Dia) Anunci JCO
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
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ABRIL    
6 abril Diari Preuniversitaris 102 Anunci graus
6 abril Diari Cicles Formatius 59 Anunci graus
15 abril Revista FAMPAEC Anunci graus
18 abril Diari Heraldo de Huesca Anunci másteres
18 abril Diari Punt de Tarragona Anunci màsters
18 abril Diari Periódico d’Andorra Anunci màsters
18 abril Diari Segre, Mañana Anunci màsters
19 abril Diari ADN, Bon Dia Anunci màsters
11 abril Quinzena Oferta Docent (Diari Segre i La Mañana) Anunci calendari
12 abril Quinzena Oferta Docent (Diari ADN i Bon Dia) Anunci calendari

19 abril
Quinzena Oferta Docent (Diari Segre, La Mañana, ADN, Bon 
Dia) Anunci calendari

26 abril
Quinzena Oferta Docent (Diari Segre, La Mañana, ADN, Bon 
Dia) Anunci calendari

26 abril Diari Medicampus 272 Anunci màsters
Tot el mes Web Y ahora qué Banner grados
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

MAIG    
maig Revista FAPAES Anunci graus
maig Revista FAPELnews Anunci graus
maig Revista FAPAC Anunci graus
3 maig Diari Preuniversitaris 103 Anunci grados
5 maig Diari Cicles Formatius 60 Anunci graus
5 maig Diari Bon Dia-Especial Ensenyament Anunci graus
10 maig Diari El Periòdic d’Andorra-Especial Ensenyament Anunci graus i màsters

21 maig Diari d’Andorra-Especial Estudiant
Anunci graus i 
reportatge

23 maig Diari Heraldo de Huesca Anunci másteres
23 maig Diari Punt de Tarragona Anunci màsters
23 maig Diari Periódico d’Andorra Anunci màsters
23 maig Diari Segre, Mañana Anunci màsters
24 maig Diari ADN, Bon Dia Anunci màsters
25 maig Revista Y ahora qué Anunci grados
Tot el mes Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge màsters
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
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JUNY    
1 juny Revista FAMPAEC Anunci graus
7 juny Diari Preuniversitaris 104 Anunci grados
14 juny Revista Portes Obertes 11 Anunci graus
15 juny Diari Cinco Días-Especial Formación Anunci màsters
juny Revista Paeria Anunci graus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

JULIOL    
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

AGOST    
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

SETEMBRE    
1 setembre Revista Club Màster 23 Anunci másteres
1a setmana Diari Heraldo de Huesca Anunci másteres
1a setmana Diari Periódico d’Andorra Anunci màsters
1a setmana Diari Punt de Tarragona Anunci màsters
1a setmana Segre, La Mañana, ADN, Bon Dia Anuncis màsters
Tot el mes Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge màsters
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

OCTUBRE    
octubre Revista FAPAES Anunci graus
octubre Revista FAPELnews Anunci graus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

NOVEMBRE    
novembre Revista FAMPAEC Anunci graus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

DESEMBRE    
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
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Altres accions de promoció

Per tal de contribuir a la difusió de la imatge de la Universitat 
de Lleida, s’han gestionat altres accions de promoció tant a nivell 
local com estatal:

Campanya Autobusos

S’ha contractat tres autobusos urbans durant el mes de maig i 
juny de 2009 amb vinils gegants a la part del darrere i als laterals. 
Els circuits han estat: la Línea Exterior L10 (Estació d’autobusos, 
Correus, Renfe, Corts Catalanes, Joc de la Bola), la Línea Bordeta 
L5 (Doctora Castells, Hostal, Cavallers, Auditori, Camps Elisis) i la 
Línea Ronda L2 (Estació d’autobusos, Unió, Segrià, Plaça Europa, 
Estació de Renfe, Pont Vell).

Campanya PromoCaixa-Punts Estrella

Des de 2008, el catàleg virtual de Punts Estrella de La Caixa ofereix 
a tots els seus clients bescanviar 200 punts obtinguts de les seues 
compres amb les targetes de crèdit per la carpeta de la UdL. Aquest 
curs s’han rebut 98 peticions de carpetes des de diferents punts 
de l’estat.

Programa d’activitats d’informació i d’orientació

Amb el desenvolupament i realització d’aquestes activitats, es 
tracta d’aconseguir tres objectius generals: en primer lloc, facilitar 
informació i orientació sobre els estudis i la vida universitària als 
alumnes, pares i mares, i professorat de secundària; en segon lloc, 
col·laborar en la difusió de la imatge de la UdL a través de la parti-
cipació en activitats d’informació i orientació acadèmica i profes-
sional i l’assistència a jornades, fires i esdeveniments relacionats 
amb el món educatiu; i en tercer lloc, ajudar els futurs estudiants 
universitaris en la transició des de la secundària a la universitat. 
Per aquests motius, a més a més de la tramesa ordinària, s’ha en-
viat un exemplar del Programa a cada estudiant de 2n de batxi-
llerat i cicles formatius dels instituts de Lleida i província i de la 
Franja, mitjançant el seu centre.

Aquest any, el Programa ha comptat amb la col·laboració de 6 
becaris dels diferents centres de la UdL que han participat en les 
tasques informatives de les activitats dutes a termes del febrer a 

l’abril. S’ha convidat als equips directius dels centres universitaris 
perquè col·laboressin en les tasques de formació d’aquests becaris, 
per exemple, a explicar les especificats de les titulacions imparti-
des en els seus centres.

En la mateixa línea, també s’han fet reunions del personal del SIAU 
i de l’ORI amb tots els coordinadors dels màsters universitaris per 
tal de rebre de primera mà les informacions que poden ser més 
interessants i que cal destacar a l’hora d’informar en les fires na-
cionals i internacionals.

Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL

El divendres 19 de febrer, el SIAU va organitzar la XVII Jornada 
de Campus Oberts, Coneix la UdL a la que van assistir 1.450 estu-
diants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Formatius 
de Grau Superior de 46 centres d’ensenyament secundari de Llei-
da, comarques i de la Franja de Ponent. Quaranta-cinc estudiants 
becaris (encara que es van convocar 51 beques) van col·laborar 
en la visita a les instal·lacions i serveis i en la informació sobre els 
estudis universitaris juntament amb el personal docent i de serveis 
de cada centre.

Trobada amb el professorat de secundària

El mateix dia es va realitzar la VIII Trobada amb el Professorat 
de Secundària amb 41 professors de secundària, el vicerector 
d’estudiantat i els professors universitaris.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

El dissabte 6 de març, es va portar a terme la VI Jornada de Cam-
pus Oberts per a pares i mares amb 109 inscrits encara que el nom-
bre d’assistents ha estat superior. Aquesta jornada els va permetre 
conèixer el món universitari, els estudis, els recursos i els serveis.

Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL per als 
nous alumnes universitaris

Aquesta activitat s’adreça a l’estudiantat de batxillerat i cicles 
formatius de grau superior i públic interessat per tal de fer una 
presentació durant la segona quinzena d’abril, per part de les fa-
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cultats i escoles universitàries, dels estudis que ofereix la UdL. Han 
assistit a les diferents sessions 165 persones.

Fires especialitzades d’ensenyament i d’altres àmbits

El Servei ha participat en nom de la UdL en fires d’ensenyament i 
d’altres àmbits com:

Fira de Sant Miquel (Lleida), del 25 al 29 de setembre de 2009.

China Education Expo 2009 (Beijing), del 17 al 18 d’octubre de 
2009. Afluència: 60.000 visitants.

Fira de Formació Professional i Treball (Lleida), del 25 al 27 de fe-
brer. On es van portar a terme dues xerrades, per part del coor-
dinador de les PAU Joan Cecília, sobre l’Accés a la universitat per 
a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius. Afluència: 15.000 
visitants.

Espai de l’Estudiantat (Valls), del 4 al 5 de març. Afluència: 4.500 
visitants.

Saló de l’Ensenyament (Barcelona), del 18 al 22 de març. Afluèn-
cia:61.000 visitants.

Futura (Barcelona), del 19 al 20 de març. Afluència: 3.000 visitants.

En l’estand del Consell Interuniversitari de Catalunya:

Aula (Madrid), del 24 al 28 de febrer. Afluència: 115.205 visitants.

Infocampus, Salón Internacional del Estudiante y Empleo (Pam-
plona), de l’11 al 12 de març. Afluència: 1.600 visitants.

En l’estand de Turisme de la Paeria de Lleida en la Fira Internacio-
nal de Turisme FITUR, del 20 al 24 de gener.

IV Edició del Dia de la Ciència al Carrer (Lleida), 29 de maig. El SIAU 
ha coordinat la presència de la UdL amb les activitats de l’Escola 
Politècnica Superior i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària i hi ha participat donant informació.

Altres fires especialitzades on el SIAU ha enviat informació han 
estat: Expouniversitas (Miranda de Ebro, Burgos) 23 febrer; la 
Mostra d’Ensenyament (Montcada i Reixac) març; IX Jornadas de 
Orientación Universitaria del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació 
(Castelló), 22-26 març; XVIII Xornadas de Orientación Universitaria 
e Professional (A Coruña) març; Feria de Orientación Universitaria 
(Castelló) abril.

S’ha aprofitat la inauguració de l’Aeroport Lleida-Alguaire per fer 
una tramesa a tots els Instituts (63) de la Comunitat Balear infor-
mant-los del tema perquè pot ser un incentiu per venir a la UdL.

Sessions informatives als Instituts, la UdL et visita

Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recursos, 
els serveis i la vida universitària, s’han realitzat 23 visites a centres 
d’ensenyament amb una afluència total de 1.222 alumnes.

Lleida: Col·legi Maristes Montserrat, Institut Escola del Treball, Ins-
titut Ronda.

Província de Lleida: Institut Almatà (Balaguer), Col·legi Ntra. Sen-
yora del Carme (Balaguer), Institut Ciutat de Balaguer, Institut 
Pobla de Segur, Institut Ponts, Institut Canigó (Almacelles), Ins-
titut Alcarràs, Institut Aran, Institut Hug Roger III (Sort), Institut 
Almenar.

Resta Catalunya: Institut Joan Mercader (Igualada), Institut Be-
renguer d’Entença (Hospitalet de l’Infant), Institut Martí l’Humà 
(Montblanc), Institut Flix, Escola de Capacitació Agrària d’Amposta.

I dues visites adreçades a l’Associació de pares i mares de l’Institut 
Ronda (Lleida), al Col·legi Ntra. Senyora del Carme (Balaguer) i a 
l’Associació de pares i mares de l’Institut Terra Alta (Gandesa).

Jornades d’orientació i informació acadèmica

S’ha col·laborat en jornades, taules rodones o sessions informati-
ves organitzades pels Instituts, consells comarcals o altres entitats 
que acullen l’alumnat de diversos centres per facilitar la informa-
ció universitària en una sola diada:
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Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi 
Episcopal (Lleida), 27 de gener.

XXV Jornada d’orientació universitària i professional dels Ins-
tituts de les comarques de Lleida, 3 de febrer, Institut Manuel 
de Pedrolo (Tàrrega).

XI Jornada d’orientació universitària i professional dels Insti-
tuts de la zona nord de Lleida, 4 de febrer, Institut Torre Vi-
cens, Institut Josep Lladonosa i Institut Manuel de Montsuar 
(Lleida).

XI Jornada d’orientació universitària i professional de la co-
marca de la Segarra, 25 de març, Institut Antoni Torroja, Ins-
titut La Segarra (Cervera) i Institut Guissona.

Jornada d’orientació universitària i professional del Pirineu a 
La Seu d’Urgell, 15 d’abril, Ajuntament de La Seu, Institut de 
La Seu, Institut Puigcerdà i Institut Sort.

Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia el 
teu treball

El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de 2n de ba-
txillerat i de CFGS a la 5a convocatòria ha estat de 94 (67 treballs 
de noies i 27 treballs de nois) i, per àrees, són 19 a l’àrea de salut i 
nutrició; 2 a l’àrea juridicoeconòmica; 20 a la d’humanitats; 13 a la 
d’educació; 15 a la tecnològica; 20 a l’agroalimentària i forestal, 3 
a la d’estudis de gènere i 2 a la de cooperació i desenvolupament. 
Dels 13 guanyadors (en l’àrea juridicoeconòmica es va deixar un 
premi vacant), 11 s’han matriculat a la UdL i han rebut, per part 
del Consell Social, l’import de la matrícula gratis i per part del SIAU 
200 euros. Cadascun dels centres d’ensenyament de secundària i 
dels tutors també han rebut un premi de 200 euros. El 13 de nov-
embre de 2009, es va fer l’acte de lliurament dels premis.

Aula Universitària UdL-Consells Comarcals

La UdL i els consells comarcals col·laboren per posar a l’abast l’Aula 
Universitària, que vol ser una eina que acosti els recursos univer-
sitaris als ciutadans de les comarques. A més a més, aquest curs 
acadèmic el SEU els ha enviat les trameses ordinàries actualitzades 
d’informació sobre els temes que els hi poden ser d’interès com els 

plans d’estudis, les activitats d’informació i d’orientació i la for-
mació continuada.

Programa d’acollida al nou estudiantat

Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de ben-
vinguda en tots els centres propis amb la presència del rector i 
dels degans o els directors, la sessió informativa sobre els serveis 
universitaris amb la participació del Consell de l’Estudiantat i, en 
darrer lloc, les sessions formatives per conèixer el funcionament i 
les prestacions que ofereix el servei de biblioteca. També s’inclou 
l’assessorament i la informació durant els terminis de la matri-
culació amb l’objectiu de facilitar a l’estudiantat de nou accés, i 
a altres estudiants que ho han necessitat, l’ajuda necessària per 
realitzar la matrícula presencial. S’ha comptat amb la col·laboració 
dels centres universitaris i els becaris han informat i ajudat els 
nous estudiants durant el procés de matrícula.

Borsa d’allotjament

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats d’allotjament 
a la ciutat de Lleida i, en tots els actes on el Servei d’Informació i 
Atenció Universitària ha representat la UdL, s’ha fet difusió de la 
residència de la UdL Apartaments Universitaris Campus i dels nous 
habitatges universitaris.

Des del servei es porta la gestió dels dos apartaments de la resi-
dència propietat de la UdL que estan a la disposició del professo-
rat, del PAS i visitants. Aquesta gestió ha comportat 208 missatges 
de correu electrònic, entre sol·licituds d’informació, reserves, co-
municacions, anul·lacions i altres incidències. Un dels apartaments 
ha estat ocupat 166 nits i l’altre 223 nits que corresponen a 54 
sol·licituds. S’han anul·lat 193 nits i no s’han pogut atendre 15 
sol·licituds perquè els apartaments ja estaven ocupats.

A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure, que promou 
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans i en 
el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i la UdL, s’han tramitat 18 noves sol·licituds amb un total 
de 19 aparellaments. El 31 de maig, es va fer la cloenda del curs 
acadèmic amb un acte al local social de la Caixa de Catalunya i on 
van actuar el grup de dansa de la UdL.
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El SIAU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per 
allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i fa-
cilitat la consulta de 101 ofertes de pisos (increment de 24 ofertes) 
i 166 ofertes d’habitacions (increment de 24 ofertes).

Participació universitària i comunicació

S’ha gestionat el V Concurs d’idees per al disseny de la carpeta de la 
UdL per al curs 2010-11. Es van presentar 5 propostes de les quals 
tres van ser triades pel jurat per passar a la fase de votació. Dels 
1.769 vots, el 52,12% van ser pel disseny de la carpeta amb el títol 
Lletres, colors i vitralls de l’estudianta Anna Codina Queralt, de la 
Facultat de Dret i Economia. Es va fer un sorteig d’un ordinador 
ultraportàtil entre totes les persones participants en la votació i li 
va correspondre a Andrea Bergé Barberán estudianta de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.

Botiga Údels

El 27 d’octubre de 2009 es va inaugurar la Botiga de la UdL Údels 
ubicada físicament en el SIAU. Els membres de la comunitat uni-
versitària i el públic en general poden trobar a Údels diferents pro-
ductes de papereria, d’informàtica, tèxtils o de decoració. El SIAU 
és el responsable de la venda, el control de l’estoc, l’exposició en 
les vitrines i el control econòmic. Això ha suposat la posada en 
marxa d’un espai per a l’exposició dels productes, i del maquinari 
i programari informàtic per portar a terme la gestió de la botiga. 
Fins ara un 18,18% dels clients són estudiants, un 9,09% profes-
sors, un 54,54% personal de l’administració i un 18,18% són per-
sones alienes a la UdL.

Associació d’Amics i Antics Alumnes de la UdL

L’Associació d’Amics i Antics Alumnes de la UdL ha renovat la Jun-
ta directiva i mentre no disposin d’algú que atengui regularment 
l’oficina de l’AAA en l’edifici Polivalent, el SIAU s’ha compromès 
a dur les tasques d’informació i d’inscripció i a ser el contacte de 
l’usuari amb l’Associació.

Negociat d’Orientació

Borsa de treball

Un dels objectius de la Universitat de Lleida és facilitar la inserció 
al món laboral dels seus titulats i estudiants. Per assolir aquest ob-
jectiu, la UdL promou les eines i la informació necessàries a través 
de la Borsa de Treball (BdT). Aquest servei està adreçat als titulats 
universitaris, a l’estudiantat matriculat en els dos darrers cursos 
de carrera i a les empreses que ofereixen llocs de treball quali-
ficat. A part dels recursos humans destinats, la BdT disposa d’un 
tauler virtual que permet la ràpida difusió de les ofertes de treball 
qualificades rebudes per part de les empreses, així com, la trame-
sa a les empreses dels currículums dels interessats en les ofertes 
publicades. També, la web permet enllaçar amb pàgines d’interès 
vinculades a la inserció laboral.

El 2009, la BdT va gestionar un total de 375 ofertes de treball. Cal 
destacar que un 38% de les ofertes gestionades corresponen a les 
titulacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, un 
19% adreçades a les titulacions de l’Escola Politècnica Superior, un 
16% adreçades a les titulacions de la Facultat de Dret i Economia, 
un 14% adreçades a la Facultat de Lletres i un 12% adreçades a 
titulacions de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Pel que fa a les dades d’inserció, s’ha contractat 74 persones de les 
quals 14 són homes i 60 són dones. Si bé, no totes les empreses 
han comunicat si havien contractat algun/a candidat/a de la Uni-
versitat de Lleida.

Quant al nombre de persones inscrites al servei de la Borsa de 
Treball, ha estat de 196, de les quals 123 són dones i 73 són homes.

El 23 de març, es va assistir a la presentació Formació Universitària 
i Treball sobre els resultats de tres estudis de la inserció laboral dels 
graduats i graduades de les universitats catalanes, organitzada per 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
Els estudis presentats van ser “Les Universitats Catalanes, Factor 
d’Equitat i de Mobilitat Professional”, “L’adequació de la Formació 
Universitària al Mercat de Treball” i “Gènere i Inserció Laboral del 
Col·lectiu Universitari”.



226

Transversalis

El 29 i 30 d’abril, va tenir lloc el primer Taller Universidad y Empre-
sas dins del marc europeu Transversalis. Aquest taller s’emmarca 
en l’acció: Plataforma transfronterera universitat i ocupació, del 
projecte europeu Transversalis, que té com a objectiu principal re-
forçar la integració econòmica i social del territori transfronterer 
franco-espanyol.

Les universitats que formen part d’aquest projecte amb la Univer-
sitat de Lleida, i que van participar en el taller, són la Universitat 
de Perpignan Via Domitia, la Universitat de Toulouse Le Mirail i la 
Universitat de Toulouse Paul Sabatier.

Aquest taller va comptar també amb la participació de repre-
sentants del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i 
d’empreses lleidatanes, Ros Roca, Ediltec, Use-it i INDRA.

Beques de col·laboració en serveis i unitats

S’han convocat 80 beques i s’han rebut 162 sol·licituds (83 dones 
i 79 homes).

Per tal de complir amb el pla de formació bàsica, s’han organitzat 
un total de 8 cursos de Línux i Programari Lliure, Català, Procés 
de recerca de feina i Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.

Quant a les beques de caràcter específic, hi ha hagut 69 convo-
catòries amb un total de 216 becaris seleccionats, dels quals 45 
han col·laborat en la Jornada de Campus Oberts (encara que es 
van convocar 51 beques), 35 han col·laborat en l’assessorament 
i informació per a la matrícula (encara que es van convocar 39 
beques), 55 en els passis d’enquestes d’opinió i 6 han col·laborat 
amb el SIAU en les activitats del Programa de Informació i Orien-
tació Universitària (encara que se’n van convocar 7). Les restants 
en diferents unitats orgàniques de la UdL.

El SIAU participa en la formació general dels becaris de la Jornada 
de Campus Oberts i d’assessorament i informació per a la matrí-
cula.

Beques d’introducció a la recerca

La UdL és conscient de la importància del foment de l’esperit de 
recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en rè-
gim de compatibilitat, del seus estudis. També es considera impor-
tant propiciar la iniciació de la carrera científica de l’estudiantat 
facilitant la continuació dels estudis mitjançant estudis de post-
grau en la nostra universitat.

La Universitat respon a aquestes circumstàncies donant suport a 
l’estudiantat per tenir un primer contacte i introduir-se en el món 
de la recerca científica i tècnica realitzant una estada i tasques de 
recerca en grups de recerca de la UdL en el marc dels seus projec-
tes. D’altra banda, aquestes beques són d’interès per als grups de 
recerca, ja que els permeten incorporar estudiants en formació a 
un projecte.

Per contribuir a aquest propòsit, el Vicerectorat d’Estudiantat, amb 
el patrocini del Consell Social, ha convocat per primera vegada 
les beques d’introducció a la recerca. Aquesta convocatòria cons-
ta de dos parts diferenciades: d’una banda, la convocatòria per 
als grups de recerca perquè presentin propostes de col·laboració 
d’introducció a la recerca en el marc dels seus projectes, i de 
l’altra, la convocatòria adreçada a l’estudiantat per tal de sol·licitar 
aquestes beques. La beca de l’estudiantat consta de 1.052 euros en 
concepte de beca de col·laboració més un ajut de 500 euros per a 
la matrícula en un màster universitari de la UdL.

S’han convocat 20 beques. S’han rebut 32 propostes de grups de 
recerca i 33 sol·licituds d’estudiants i finalment han col·laborat 18 
estudiants (11 dones i 7 homes).

Ajuts de viatge

La Universitat de Lleida és conscient de la importància que té per 
a la formació integral del seu estudiantat la realització d’activitats 
acadèmiques complementàries desenvolupades fora de la pròpia 
UdL. La universitat respon a aquestes necessitats donant suport 
a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de 
programes de mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com in-
ternacional.
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Per contribuir a aquest propòsit, el 29 d’abril de 2009, es va apro-
var una nova convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudiantat. 
L’import pressupostari adjudicat a aquests ajuts ha estat de 30.000 
euros.

S’han presentat 125 sol·licituds de les quals 6 han quedat excloses 
per no complir els requisits de la convocatòria. Quant a les des-
tinacions, s’han rebut 52 sol·licituds (42%) per viatjar a Europa 
i la quantitat màxima adjudicada ha estat 173 euros; 58 (46%) 
per viatjar a Amèrica amb un ajut màxim de 380,60 euros; 2 (2%) 
per Àsia amb una subvenció màxima de 330,96 euros; 8 (6%) per 
l’estat espanyol amb un ajut màxim de 65,19 euros i 5 (4%) per 
Àfrica que ha rebut un ajut de 150,44 euros. Els marcs objectes de 
les sol·licituds han estat bàsicament els programes de mobilitat 
(Erasmus, mobilitat internacional, SICUE) amb 74 beneficiaris, des-
prés els programes de formació amb 43 beneficiaris, 5 participants 
en congressos i jornades i 3 de pràctiques.

Carnet de la UdL

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, 
poder disposar d’una targeta que ens identifica com a membre 
de la comunitat universitària. Els Carnet de la UdL permet l’accés 
a espais reservats, edificis i instal·lacions de la universitat, préstec 
bibliotecari, permet el pagament de petits imports dins de la UdL, 
per exemple, en copisteries, sales d’usuaris, biblioteques i Boti-
ga Údels. Permet aconseguir descomptes en activitats culturals: 
entrada (gratuïta o amb el descompte corresponent) a cinemes, 
museus, sales d’exposicions i altres esdeveniments i en establi-
ments comercials i pagament en autobusos urbans i interurbans 
en l’àmbit de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida (ATM).

Durant l’any, s’han realitzat diverses campanyes de descompte, 
amb la col·laboració del Banc de Santander, per la càrrega i recà-
rrega de títols de transport que ofereix l’ATM de l’Àrea de Lleida i 
que abasta l’àmbit territorial del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garri-
gues i la Noguera.

Properament, per a alguns col·lectius, el carnet incorporarà la fun-
cionalitat de signatura electrònica.

Des del Servei, s’ha portat a terme la gestió íntegra del carnet de 
la UdL, la qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les in-

cidències, el control dels carnets rebuts, la informació a l’usuari 
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les 
biblioteques de la UdL. S’han gestionat 2.268 sol·licituds de carnet 
d’estudiants i 114 sol·licituds de carnet de personal. També s’han 
gestionat 311 incidències degudes a diferents motius com les tra-
mitacions de duplicats per pèrdua o robatori, per deteriorament 
i també per tal d’obtenir un nou carnet amb la tecnologia de xip 
sense contacte MIFARE.

Cessió de bicicletes per a l’estudiantat

L’objecte d’aquesta acció és promocionar la bicicleta com a mitjà 
de transport eficient, ràpid, econòmic, còmode, divertit i saluda-
ble entre l’estudiantat i als efectes de proporcionar un mitjà de 
transport urbà sostenible. Així, els estudiants disposen durant sis 
mesos, que es poden prorrogar per tres mesos més, d’una bicicle-
ta urbana amb dret a determinades reparacions. També reben un 
kit de seguretat consistent en un casc, una armilla reflectant i un 
cadenat.

El nombre total de cessions ha estat de 34, 13 d’aquestes cessions 
(38%) a estudiants externs participants en programes de mobili-
tat i 21 cessions (62%) a estudiants residents fora de la ciutat de 
Lleida.

Per procedència, tenim que les persones beneficiàries de les ces-
sions són 5 (15%) d’Amèrica del Sud, 6 europees (17%), 2 (6%) de 
l’Índia i 21 (62%) de la resta de l’estat.

Per centres, les xifres són: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària 21 cessions, F. Medicina 8 cessions, Escola Politècnica Su-
perior 1 cessió, F. Lletres 1 cessió i Facultat de Dret i Economia 3 
cessions.

Des del SIAU, es recullen les sol·licituds de subscripció de 
l’assegurança de responsabilitat civil per a usuaris de la bicicleta 
en general. Es fa el control de pagament i es comunica a l’Àrea 
de Patrimoni els noms de les persones que han de constar en la 
pòlissa.
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Servei de Suport a l’Estudiantat

S’han concertat 42 visites a 24 estudiants/es per ser atesos pel 
Servei de Suport a l’Estudiantat. Finalment, s’han portat a terme 
36 entrevistes, s’han atès presencialment a 22 estudiants/es. Així 
mateix, 1 estudiant/a més s’ha interessat per aquest servei sense 
arribar a concertar visita.

Activitats de Lleure

El SIAU ha organitzat i coordinat el procediment del programa 
de conciliació de la vida familiar i laboral de la UdL que ofereix la 
possibilitat de participar en el Programa d’Activitats de Lleure de 
la UdL als fills i filles dels membres de la comunitat universitària. 
El nombre de participants en aquest programa ha estat del 25 al 
30 de juny de 2009, 14 nens i 15 nenes; de l’1 al 10 de setembre 
de 2009, 20 nens i 20 nenes; del 23 de desembre de 2009 al 7 de 
gener de 2010, 8 nens i 12 nenes i del 29 de març a l’1 d’abril de 
2010, 11 nens i 18 nenes. L’horari ha estat de 8 a 15 hores.

Unitat UdL per a tothom

La Universitat de Lleida desenvolupa una política encaminada a 
remoure la diversitat d’obstacles que poden dificultar a les per-
sones de la comunitat universitària amb alguna discapacitat del 
desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les 
Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, 
ha fet la 4a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb 
necessitats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els 
estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions 
oficials impartides en centres propis durant el curs 2009-10 que 
tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física 
o sensorial en grau igual o superior al 33% i que pateixin una 
discapacitat greu o tinguin necessitats especials excepcionals de-
gudament justificades.

La unitat UdL per a tothom (www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.
html) aglutina els recursos i accions adreçades al desenvolupa-
ment de la vida acadèmica de les persones amb discapacitat a la 
universitat.

Aquest curs, s’han adquirit alguns recursos adreçats a l’estudiantat 
amb discapacitat, encara que es poden cedir a tota la comunitat 
universitària, com el programa Zoomtext xtra 9.1 Magnifier/Screen 
Reader per a persones amb discapacitat visual i una enregistrado-
ra de veu.

Dins del programa d’eliminació de barreres arquitectòniques, s’han 
recollit propostes de millora d’alguns equipaments o instal·lacions 
de la UdL i s’ha gestionat algunes sol·licituds d’estudiants 
d’adaptacions físiques i docents.

S’ha desenvolupat el Programa d’Informació i Orientació Univer-
sitària per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials dins 
del programa institucional adreçat a l’estudiantat que vol acce-
dir al sistema universitari. L’objectiu és proporcionar informació i 
orientació personalitzada a aquests alumnes que volen accedir al 
sistema universitari i també als seus professors i professores i/o 
tutors i tutores i preparar la transició del centre de secundària a 
la universitat.

El 3 de desembre de 2009, es va assistir al Seminari Salut Mental 
i Universitat: la inserció laboral en la diversitat i a la reunió de la 
Xarxa d’inserció laboral amb persones amb discapacitat i titulacio-
nes tècniques a l’Associació d’Amics de la Universitat Politècnica 
de Catalunya a Barcelona.

CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ  
DE LES DONES

Av. Jaume II, 71 25001 Lleida
Telèfon: 973703396
Fax: 973703396
C/e: centredolorspiera@cdp.udl.cat
Web: www.cdp.udl.cat

Naixement

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones (CDP) es va crear el març de 2006, fruit del compromís 
signat en un conveni entre la UdL i el Seminari Interdisciplinari 
d’Estudis de la Dona (SIED), associació universitària ubicada a la 
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Universitat de Lleida. Aquesta nova estructura universitària pretén 
assumir la tasca portada a terme per aquesta associació des que 
va ser fundada el 1991. El Centre Dolors Piera es va inaugurar el 10 
d’octubre de 2007 i neix amb la voluntat de fomentar la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. Amb la seva creació, la Uni-
versitat de Lleida ha adquirit el compromís de treballar en aquest 
sentit.

Objectius

El CDP té com a objectiu fonamental sensibilitzar la comunitat 
universitària sobre la situació de desequilibri existent en les rela-
cions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a 
partir de la defensa i promoció dels drets de les dones i vetllant per 
la consecució de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per 
raó de sexe. En conseqüència, el CDP es compromet a:

promocionar la recerca en gènere i la difusió del coneixement 
sobre les dones i elaborat per les dones,

motivar la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les 
tasques universitàries (docents, d’investigació i de gestió) i 

contribuir a la formació de professionals que incloguin 
aquesta perspectiva en el desenvolupament de la seva feina.

Activitats realitzades

1. Formació

Durant l’activitat acadèmica del curs 2009-2010, el Centre Dolors 
Piera ha realitzat diferents activitats docents entre les quals es 
destaquen les següents:

V Edició del Màster on-line Agents d’Igualtat d’Oportunitats 
per a les dones a l’àmbit rural.

Curs de lliure elecció: Les dones a la publicitat i als mitjans de 
comunicació.

Curs de Lliure elecció Dones i Astronomia.

Jornada Dona i igualtat de tracte en l’àmbit rural II (16 
d’octubre de 2009).

Jornades Internacionals en Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats 
en l’àmbit acadèmic, (19 i 20 de novembre de 2009), finança-
da pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
amb la col·laboració del Fons Social Europeu.

III Encontre d’Unitats i Oficines d’Igualtat d’Oportunitats de 
les universitats espanyoles (20 de novembre de 2009). Durant 
aquesta trobada, es va constituir la Red de Unidades de Igual-
dad de Género para la Excelencia Universitaria, xarxa estatal 
d’unitats, oficines i observatoris de les universitats espanyo-
les.

Formació al Becariat de Col·laboració en Igualtat 
d’Oportunitats.

Universitat d’Estiu de la UdL: Per què i com incorporar els 
homes a la igualtat de gènere?

Universitat d’Estiu de la UdL: Què conten els contes? Literatu-
ra Infantil i Ideologia Patriarcal.

En el marc del desenvolupament del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre dones i homes a la UdL, s’han realitzat tres cursos: Universi-
tat Coeducativa: cap a una pràctica inclusiva (adreçat al PDI), Llen-
guatge no sexista i Eines per a introduir la perspectiva de gènere 
(ambdós adreçats al PAS).

Activitats previstes pel curs 2010-2011:

Cursos de Lliure elecció: Videofòrum Les violències contra les 
dones i Les dones a la publicitat i als mitjans de comunicació.

Jornades Dona i Igualtat de Tracte en el Món Rural III i IV.

Matèries Transversals: Relacions gènere i societat occidental; 
Construccions científic-culturals i intervenció social; Estudis 
de gènere i diversitat Sexual i Les dones a la llengua, a la pu-
blicitat i als mitjans de comunicació.

Cursos per al Becariat: Igualtat d’Oportunitats.
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Jornada: Per què no puc fer-ho? Adreçada a l’alumnat de 4t 
d’ESO per a fomentar l’equilibri entre els estudis masculinit-
zats i feminitzats.

2. Sensibilització

Organització de les celebracions del 15 d’octubre, dia internacional 
de la dona rural, el 25 de novembre, dia internacional contra la 
violència masclista i del 8 de març, dia internacional de les dones 
treballadores mitjançant accions reivindicatives, exposicions, con-
ferències, etc.

3. Divulgació

Des del CDP, s’edita mensualment un butlletí informatiu on es fa 
un repàs de l’actualitat i de les activitats de la demarcació de Llei-
da que estan adreçades a les dones o sobre temes relacionats amb 
elles.

Durant aquest curs, s’ha editat el primer número de la Col·lecció 
Genuïnes Del passat al futur de les dones, una col·lecció de qua-
dríptics editats que informen sobre diferents aspectes de la igual-
tat de entre dones i homes i sobre les accions de la Universitat de 
Lleida al voltant d’aquest tema.

4. Projectes en col·laboració amb el SIED

Enxarxades a Lleida, que ha consistit en la creació d’un espai 
virtual de trobada per a les dones de la província.

El Centre Dolors Piera col·labora amb el Centre d’Estudis i 
Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, una biblioteca 
especialitzada sobre dones, gènere i feminisme, i un espai que 
promou la recerca sobre aquestos temes.

5. Prestació de Serveis

El Centre Dolors Piera elabora i assessora en Plans d’Igualtat 
d’Oportunitats i en la incorporació de la perspectiva de gènere i el 
principi de transversalitat (mainstreaming), per visualitzar la rea-
litat femenina i les aportacions de les dones al desenvolupament 
de la cultura i de la ciència i a l’evolució de la societat, ampliant la 
visió androcèntrica actual.

D’altra banda, vol donar suport a la sol·licitud i gestió d’ajuts per 
activitats sobre dones i gènere, divulgació de les activitats que es 
fan a la UdL i a altres entitats locals i d’arreu, connexió amb xarxes 
i altres grups que treballen sobre el mateix, etc. Es pretén aprofitar 
totes les sinèrgies de persones i grups que estan treballant en gè-
nere i en igualtat d’oportunitats, per a projectar el màxim possible 
la feina que es fa en matèria al respecte a la nostra universitat, en 
particular, i a Lleida, en general.

Pla d’Igualtat a la UdL

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones a la 
Universitat de Lleida pretén millorar la conjuntura en què 
es troba el col·lectiu femení dels tres estaments que formen 
part de la comunitat universitària lleidatana i solucionar els 
casos de desigualtat i de discriminació detectats a la diag-
nosi de la situació de les dones feta a la nostra universitat.

La Universitat de Lleida ha estat guardonada amb el premi 
a IMO de l’Ajuntament de Lleida, concedit en la categoria 
d’implantació de principis i/o pràctiques laborals a favor de 
la igualtat d’oportunitats. Aquest guardó és un reconeixe-
ment del treball que el Centre Dolors Piera està realitzant 
en l’àmbit de les polítiques d’igualtat a la nostra universitat.

SERVEI D’ESPORTS

http://www.udl.es/arees/esports.html

Coordinador: Sr. José Romero
Tècnic àrea activitats: Sra. Asun Legurburu
Tècnic àrea competició: Sr. Jordi Mariezcurrena

Introducció

El Servei d’Esports ha organitzat diferents activitats i competicions 
esportives durant el curs acadèmic 2009-10.

També es va participar, representant a la UdL, en els campionats de 
Catalunya i Espanya universitaris.
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El total de participació ha estat el següent:

1370 inscrits, dels quals 1075 són homes i 295 dones.

Àrea d’Activitats

En els cursos organitzats, 17 en total, han participat 293 alum-
nes:155 homes i 138 dones.

Els cursos han estat organitzats en tres blocs.

Activitats de Promoció: aeròbic, balls de saló, ciclo indoor, pilates 
i pàdel.

Activitats de Lleure: descens de barrancs, piragüisme i escalada.

Escoles Esportives: tenis i voleibol.

Activitats PAS: multi esport.

Àrea de Competició

Destacar l’organització dels campionats de Catalunya universitaris 
d’escacs, tennis de taula, els partits d’esports d’equip jugats a Llei-
da i les finals de waterpolo masculí i d’handbol femení.

El total de participants en les diferents competicions supera les 
1000 persones:

Competició interna: 687: 661 homes i 26 dones.

Campionats de Catalunya: 327: 227 homes i 100 dones.

Campionats d’Espanya: 63: 32 homes i 31 dones.

Total competicions: 1077: 920 homes i 157 dones.

Competició interna: bàdminton, bàsquet, futbol-7, futbol sala, 
handbol platja i voleibol platja.

Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris:

Esports d’equip: bàsquet, futbol, futbol-7, futbol sala, handbol, 
rugbi, voleibol i hoquei.

Esports individuals: atletisme, bàdminton, BTT, cros, duatló, esca-
lada, escacs, judo, kàrate, mitja marató, natació, orientació, pàdel, 
taekwondo, tenis taula i voleibol platja.

Medalles Campionats de Catalunya:

Or: 11 (7 homes i 4 dones)

Argent: 13 (4 homes i 9 dones)

Bronze: 12 (6 homes i 6 dones)

Total: 29

Medalles Campionats d’Espanya

Or: 2 (1 home i 1 dona)

Argent: 3 (2 homes i 1 dona)

Bronze: 1 (1 dona)

Total: 6

SERVEI LINGÜÍSTIC

http://www.udl.cat/serveis/sl.html

Direcció

Dra. M. Salomé Ribes Amorós, professora del Departament de Filo-
logia Catalana i Comunicació

Coordinació tècnica

Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol

Personal tècnic

Sra. Judit Ibós Santiveri
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Sra. Begonya Guedes Piñol
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
Dra. Emma Domínguez Rué (fins al setembre)
Sra. Annabel Gràcia Damas
Sra. Beatriz Borrallo Merino
Sra. Susan Pexton (fins al maig)
Sra. Isabel Pons Cenoz
Sra. Agnès Rius (fins al gener)
Sra. Elena Pérez (a partir del gener)

Secretaria

Sra. Isabel Fernández Fernández (substituïda per la Sra. Laura Ga-
llego de l’octubre a l’abril)

Introducció

Durant aquest curs, s’han cobert dos places del Servei Lingüís-
tic, concretament la de tècnic superior lingüístic i de tècnic en 
dinamització, i s’ha convocat el concurs de tres places més, dos 
de tècnic de formació i una de tècnic en assessorament. A més a 
més, part del professorat dels cursos de llengua ha estat contrac-
tat com a personal laboral.

El Servei ha participat en diverses trobades universitàries per 
unificar criteris sobre el tractament de les terceres llengües en la 
universitat i s’ha implicat en els treballs de la Comissió Interuni-
versitària de Formació en Llengua Catalana. Al febrer, també va 
participar en la jornada de treball “De les Polítiques a les Pràcti-
ques: Estratègies per a la Introducció d’una Tercera Llengua i per 
a la Gestió del Plurilingüisme a l’Aula”, organitzada pel Cercle de 
Lingüística Aplicada de la UdL. El Servei també ha estat l’amfitrió 
d’una reunió del Consell de Direcció del projecte Cultur Pro.

Durant aquest curs, hi ha hagut dos reunions dels serveis lingüís-
tics universitaris amb el Departament de Justícia, el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i la Secretaria de Políti-
ca Lingüística, amb l’objectiu d’impulsar el coneixement i l’ús de la 
llengua catalana en l’àmbit de la justícia, del resultat de les quals 
s’ha informat la Facultat de Dret i Economia.

Durant aquest curs s’ha gestat el projecte PerVindre, material di-
dàctic per a l’acollida de no-catalanoparlants a la UdL. S’ha treba-

llat en la redacció del material i s’ha pilotat als cursos, i és previst 
que es comenci a usar a les aules durant el curs vinent, un cop 
s’hagi publicat.

També cal destacar els esforços que ha destinat la Universitat a 
complir els requeriments del Govern de la Generalitat pel que fa 
als objectius lingüístics que formen part del finançament variable 
de les universitats. Durant aquest curs s’han posat les bases per 
recollir informació sobre diferents aspectes lingüístics de la comu-
nitat universitària i de la docència.

Àrea de formació

El Servei Lingüístic ha ofert a tots els col·lectius universitaris cur-
sos de català, occità, castellà, anglès i francès, de diferents nivells 
i mitjançant diferents sistemes d’aprenentatge (presencials, semi-
presencials, guiats amb autoaprenentatge), i cursos de llenguat-
ges d’especialitat i d’altres d’específics. Per al professorat, aquesta 
oferta s’ha complementat amb cursos d’alemany i italià.

L’oferta de cursos de català de llengua general adreçats a tota la 
comunitat universitària ha estat la següent: Nivell inicial A1 (13 
grups), Nivell bàsic A2 (7 grups), Nivell elemental B1 (3 grups), 
Nivell intermedi B2 (2 grups), Nivell de suficiència C1 (5 grups) 
i Nivell superior C2 (10 grups). D’adreçats específicament al PDI: 
Nivell intermedi B2 (2 grups) i Nivell de suficiència C1 (4 grups).

A més, s’han ofert els cursos específics següents: Català adminis-
tratiu, Català jurídic, Com s’Argumenta (virtual), Taller d’espai lin-
güístic personal, Lectura ràpida (virtual) i ComuniCA’T.

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua (CAL) ha incorporat, 
a més del català, l’ensenyament de dos llengües més: el caste-
llà i l’anglès. Ha estat obert quaranta-cinc hores setmanals, amb 
la col·laboració d’una becària, Àngela Chumillas. A banda de 
l’autoaprenentatge pròpiament dit, s’han ofert grups de conver-
sa en català i castellà, i s’ha elaborat una web de recursos per a 
l’autoaprenentatge.

L’SL ha organitzat dos convocatòries (febrer i juny) d’exàmens de 
llengua catalana dels nivells bàsic, elemental, intermedi, suficièn-
cia i superior, a les quals s’han presentat 477 persones. Aquests 
exàmens permeten d’obtindre un títol homologat. Per primera 
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vegada, l’SL ha administrat exàmens de suficiència per al PDI en 
les convocatòries ordinàries, en una d’extraordinària a l’octubre i 
durant els processos de selecció d’aquest personal, d’acord amb la 
normativa sobre l’acreditació lingüística del PDI.

L’oferta de formació en llengua anglesa s’ha incrementat en nom-
bre de cursos i de grups respecte al curs anterior i ha estat la 
següent: Nivell elemental A1 (1 grup), Nivell preintermedi A2 (2 
grups), Nivell intermedi B1 (4 grups), Nivell avançat B2.1 (1 grup) 
i Nivell avançat B2.2 (1 grup). Aquests cursos s’han fet de mane-
ra semipresencial amb materials en línia accessibles a través del 
Campus Virtual i sessions presencials setmanals de dos hores. Per 
al professorat, s’han ofert cursos anuals presencials de 100 hores 
de durada dels nivells següents: Nivell elemental A1, Nivell prein-
termedi A2, Nivell intermedi B1 i Nivell avançat B2 (1 grup cada 
curs).

A banda dels cursos generals d’anglès, s’han ofert grups de con-
versa cada quadrimestre (de nivells preintermedi A2, intermedi B1 
i avançat B2) i dos cursos específics: English at the Office i Prepa-
ració per al First Certificate.

L’oferta de cursos de castellà per a estrangers ha estat la següent: 
Nivell accés (2 grups), Nivell plataforma (2 grups), Nivell llindar (2 
grups) i Nivell avançat (2 grups).

Un curs més s’ha mantingut l’oferta d’un curs de nivell bàsic A1 
d’occità i se n’ha ofert un curs de continuació (A2).

Pel que fa als cursos adreçats al professorat, se n’ha ofert d’italià 
(Nivell bàsic A1 i Nivell intermedi B1), alemany (Nivell bàsic A1 i 
Nivell intermedi B1) i francès (Nivell intermedi B1).

Adreçats a un públic més general, s’han ofert dos cursos de fran-
cès: Nivell introductori A1 i Nivell intermedi A2, el primer dels 
quals en el marc del Cultur Pro, un projecte transfronterer de 
formació finançat amb fons europeus FEDER que duen a terme 
diverses institucions universitàries (Universitat de Girona, Univer-
sitat de Perpinyà Via Domitia, Universitat de Lleida i Xarxa Vives 
d’Universitats).

Per llengües, les dades de persones matriculades als cursos del 
Servei han estat:

Llengua Nre. d’alumnes
Català 855
Anglès 349
Castellà 92
Occità 31
Italià 10
Alemany 17
Francès 29
Total 1.383

Per accedir als cursos de l’SL, ha calgut acreditar la possessió del 
nivell anterior al que es volia cursar, o fer una prova de nivell. 
S’han fet 379 proves i també s’han gestionat les proves de nivell 
de llengua per als estudiants de la UdL que han sol·licitat una beca 
Erasmus (94 proves gestionades) i per als alumnes dels cursos 
d’anglès organitzats pel Servei de Personal (91 proves).

Enguany s’ha començat a gestionar l’acreditació lingüística de 
l’estudiantat segons el Pla d’Acció Multilingüe de la UdL. S’han 
administrat 807 proves de nivell d’anglès per a l’estudiantat de pri-
mer de grau durant les activitats d’acollida de cada facultat, s’ha 
potenciat i ampliat l’oferta formativa en anglès i s’han començat a 
administrar les proves per acreditar el nivell B1 d’anglès.

Àrea de dinamització

Al desembre de 2009, el Consell de Govern va aprovar un docu-
ment de desenvolupament del Pla d’Acció Multilingüe (aprovat al 
juliol de 2009) amb les actuacions que s’haurien de dur a terme 
fins al 2011, unes mesures que s’afegeixen a la Normativa sobre 
l’acreditació lingüística en els processos de selecció i d’accés del 
personal docent i investigador (PDI) de la UdL, aprovada al juliol 
de 2009.

Al març de 2010, el Consell de Govern també va aprovar una con-
vocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en català per a 
l’any 2010, dotada amb 6.000 euros, amb l’objectiu de promoure 
la redacció i presentació de tesis doctorals en català a la UdL i 
garantir-ne la qualitat lingüística. Els ajuts s’adrecen a totes les 
persones que hagin inscrit la tesi doctoral a la UdL i que la tinguin 
enllestida per poder-la presentar.
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El Servei Lingüístic de la UdL ha mantingut reunions periòdiques 
amb els dinamitzadors lingüístics de la resta de serveis lingüístics 
universitaris del Principat en el marc del Grup de Dinamització 
Lingüística Universitària. Durant aquest curs, el grup de treball 
ha continuat amb les línies encetades en el curs anterior, amb la 
intenció de desenvolupar els conceptes recollits en el decàleg “Si-
gues lingüísticament sostenible” i promoure les sortides interuni-
versitàries adreçades a l’estudiantat no catalanoparlant.

Els serveis lingüístics universitaris de la UAB, la UB, la UdL, la UPF, 
la URV i la UVic han desenvolupat un programa de sortides interu-
niversitàries, perquè els estudiants que fan cursos de català de 
nivells A1, A2 i B1 puguin visitar altres ciutats catalanes a banda 
d’aquella en la qual estan cursant els seus estudis. El 17 d’abril es 
va fer la visita a Lleida, en la qual van participar 78 persones, entre 
estudiants i voluntaris lingüístics.

Durant aquest curs s’ha enregistrat un vídeo pensat per incloure’l 
en el portal Intercat, en què apareixen estudiants i treballadors de 
la UdL que han après català i que expliquen les seves experiències i 
promouen l’aprenentatge de la llengua entre els nouvinguts.

S’ha actualitzat la informació sobre l’ús de la llengua a la docèn-
cia, la llengua de les tesis doctorals i el coneixement de català de 
l’estudiantat, que es pot consultar a la pàgina web del Servei.

Abans de l’inici lectiu de cada quadrimestre, s’han organitzat cur-
sos de nivell inicial de català adreçats a l’estudiantat de fora del 
domini lingüístic català (del 31 d’agost al 10 de setembre de 2009 
i del 18 al 29 de gener de 2010). Els cursos, que es complementen 
amb activitats lúdiques i culturals i donen dret a l’obtenció de crè-
dits de lliure elecció, formen part de les activitats d’acollida orga-
nitzades conjuntament amb l’Oficina de Relacions Internacionals 
per a l’estudiantat de mobilitat, durant les quals hi ha sessions de 
presentació del Voluntariat Lingüístic (VL) i de l’oferta formativa 
de l’SL, i de coneixement de la Universitat. També s’ha confeccio-
nat un díptic per als membres de la comunitat universitària de fora 
de l’àmbit lingüístic català amb informació dels diferents recursos 
que tenen a l’abast per aprendre català. També s’ha distribuït, amb 
el suport de l’Oficina de Relacions Internacionals, materials interu-
niversitaris d’acollida: guies de conversa en diversos idiomes, CD-
ROM amb informació útil.

A la setmana d’acollida del primer quadrimestre, es va fer una fes-
ta de benvinguda amb la representació al Teatre de l’Escorxador 
de l’obra My Lleida, l’actuació del grup The Companys al Cafè del 
Teatre i el lliurament dels certificats dels curs de català de nivell 
A1. L’acte va tindre la col·laboració del Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida. Altres accions del VL amb 
estudiants de mobilitat, a més del suport que els ofereixen durant 
les primeres setmanes d’estada a la UdL, han estat: coneixement 
de tradicions catalanes de Nadal (amb diferents obsequis cultu-
rals per als participants), una castanyada, un concurs de disfresses 
(amb entrades de cinema i de concerts com a premis, i dicciona-
ris per a tots els participants), una calçotada i sortida a Poblet, 
l’Espluga de Francolí i el Mercat Medieval de Montblanc.

El VL va participar en la Trobada del Voluntariat Lingüístic Univer-
sitari (Cabrera de Mar, del 27 al 29 de novembre de 2009), organit-
zada pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València 
amb el suport de la Xarxa Vives i la Generalitat de Catalunya.

Un any més, el Servei Lingüística ha editat un calendari de butxa-
ca que es distribueix entre tota la comunitat universitària. Per al 
2010, el lema ha estat “Un 2010 de llengües. De llengua, un 10.”

Continua la possibilitat de conversar en diferents llengües a través 
de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic. Les 74 persones inscrites en 
aquest curs van oferir o sol·licitar conversa en català, castellà, an-
glès, francès, alemany, italià, portuguès, occità, txec, noruec, xinès, 
turc, finès, àrab i rus.

Per celebrar la diada de Sant Jordi, el 22 d’abril es va fer una lec-
tura multilingüe de poemes i relats curts en què van participar els 
alumnes i els professors dels cursos de llengües del Servei Lin-
güístic, que van recitar textos en català, castellà, romanès, anglès 
i francès.

El 2 de juny es van lliurar els guardons de la quarta edició dels 
Premis Llanterna Digital de curtmetratges, organitzat en el marc 
de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, que agrupa la 
Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, els serveis territorials d’Educació, de Salut i de Jus-
tícia, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei Lingüístic de Comissions 
Obreres i el Servei Lingüístic de la UdL. Els Premis Llanterna Digital 
volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità, i a la pro-
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moció de la creació audiovisual en aquestes llengües, mitjançant 
curtmetratges en format digital. En aquesta edició, sota el lema 
“Com dos rius paral·lels”, que forma part dels actes commemora-
tius del centenari del naixement del poeta Màrius Torres, s’hi ha 
presentat 43 obres.

El 7, 8 i 14 de juny es va fer a Lleida la tercera Mostra de Cinema 
Occità, un projecte nascut també dels Premis Llanterna Digital, i 
que s’ha exportat a Tàrrega, la Seu d’Urgell, Viella, Barcelona, Be-
siers, Tolosa i Ostana (Piemont).

A través de la web del Servei Lingüístic s’ha fet difusió de tota la 
informació relacionada amb la promoció lingüística: nous produc-
tes relacionats amb les noves tecnologies i les llengües, recursos 
en línia, webs de política lingüística, entitats relacionades amb les 
llengües, convocatòries, cursos, congressos, jornades, premis, ac-
tes, campanyes, exposicions, articles interessants...

Àrea d’assessorament

S’ha tramitat la correcció o la traducció de textos de la comunitat 
universitària i la resolució de consultes lingüístiques en diverses 
llengües. També s’ha engegat un programa de supervisió de la do-
cumentació institucional que es fa pública a través de la web de 
la Universitat.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS

El Servei de Prevenció de la UdL ha continuat amb el desenvolu-
pament del Pla de Prevenció 2008-2011 i ha portat a terme durant 
el curs acadèmic 2009-10 les següents activitats preventives de 
l’àmbit de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia 
i vigilància de la salut:

Correccions de les avaluacions de risc i plans d’autoprotecció 
dels Edificis de la UdL

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de treball, contí-
nuament s’estan duent a terme millores tècniques dels edificis en 
base als estudis d’Avaluació de Risc i plans d’autoprotecció realit-
zats en els diferents edificis de la UdL.

Canvis en la composició de l’estructura preventiva i 
d’emergències

Els canvis en l’equip de direcció dels centres i departaments han 
comportat canvis pel que fa a la composició de l’estructura pre-
ventiva i d’emergències. Els nous degans/es i directors/es dels cen-
tres, d’acord amb l’estructura preventiva i d’emergències, han pas-
sat a formar part dels equips d’emergència de la facultat o escola 
assumint les funcions i responsabilitats de Caps d’Emergència.

Formació per a la utilització de desfibril·ladors externs au-
tomàtics

Per tal que, davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria, es 
pugui assistir a les persones afectades en el menor temps possi-
ble s’han instal·lat desfibril·ladors automàtics al costat de les sales 
de major ocupació de la Facultat de Ciències de l’Educació, Edifici 
Polivalent, Facultat de Medicina i Edifici del Rectorat. Aquests apa-
rells que poden ser utilitzats per personal no mèdic, però adequa-
dament format per al seu ús, permeten una primera actuació que, 
per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats de supervi-
vència de les persones afectades per aquestes patologies.

Els dies 23 i 24 de novembre, en les instal·lacions d’Activa Mútua 
2008, responsables de serveis comuns del Campus de Ciències de 
la Salut, Campus de Cappont i Edifici del Rectorat van realitzar el 
curs de formació per a la utilització dels desfibril·ladors i disposen 
de la corresponent acreditació per l’Institut d’Estudis de la Salut.

D’acord amb el que estableix el Decret 355/2002, de 24 de des-
embre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs 
automàtics per personal no mèdic, només les persones acreditades 
i que, per tant, hagin realitzat els cursos de formació específics, 
poden utilitzar els DEA. Per aquest motiu, està previst realitzar 
més cursos de formació per a la utilització dels desfibril·ladors, 
adreçats al personal de la UdL, donant prioritat als membres de 
l’estructura preventiva i d’emergències.

Pel que fa al Campus de l’ETSEA, el desfibril·lador s’instal·larà tan 
aviat com personal d’aquest campus realitzi el curs de formació i 
disposi de l’acreditació corresponent.
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Pla de millores de protecció contra incendis

Continuant amb l’adequació dels edificis a la normativa de pro-
tecció contra incendis, s’han revisat i adequat les instal·lacions de 
sistemes de protecció contra incendis i mitjans d’extinció a tots els 
Campus. En l’Edifici del Rectorat, s’ha dut a terme l’ampliació del 
sistema de detecció en la sala de calderes i l’ampliació de sirenes 
analògiques en l’edifici. Així mateix, en l’Edifici Annex de l’HUAV, 
s’ha instal·lat una nova central de detecció d’incendis.

Implantació del procediment de coordinació empresarial

S’ha dut a terme la implantació del procediment de coordinació 
empresarial (PRL-07), aprovat per Comitè de Seguretat i Salut, en 
què s’estableixen les pautes d’actuació per garantir la coordinació 
en temes de prevenció entre la Universitat de Lleida i les empreses 
que desenvolupin part de la seva activitat en les instal·lacions de 
la UdL, en particular, amb les empreses que puguin generar riscos 
greus o molt greus.

Per tal de garantir que aquestes empreses compleixen amb els re-
quisits establerts en la normativa de Prevenció (article 24 de la Llei 
31/95), es lliura a les empreses una Guia d’actuació per a empreses 
externes en què s’informa de la documentació en prevenció de 
riscos que han de presentar, així com de les normes de seguretat i 
mesures de prevenció a adoptar quan treballin en les instal·lacions 
de la UdL.

Així mateix, en la pàgina web de l’SPRL, hi ha disponible un apartat 
en què s’informa a les empreses dels riscos en els diferents espais 
dels edificis de la UdL.

S’han redactat protocols de treballs en alçada als següents 
edificis de la UdL

Protocol de treballs en alçada en la coberta de l’EPS.

Protocol de treballs en alçada en la coberta de l’EUI.

Protocol de treballs en alçada en la coberta de la Facultat de 
Medicina.

Protocol de treballs en el sostre de l’auditori del Campus de 
Cappont.

Modificació del protocol de treballs en alçada en la coberta 
de l’Edifici CCCT.

Modificació del protocol de treballs en alçada en la coberta de 
l’Edifici del Rectorat.

Adquisició d’armaris amb equips de protecció individual per 
als treballs en cobertes 

Per tal que en tots els campus de la UdL es disposi d’equips de 
protecció individual per a treballs en alçada, s’han adquirit més 
armaris que contenen EPI’s per al treball en cobertes, que s’han 
col·locat en la Facultat de Medicina, en l’Edifici Annex al CCCT, en 
l’EPS i en l’Edifici Polivalent.

Resolució dels comunicats de risc

Els usuaris comuniquen l’SPRL les condicions perilloses que es 
produeixen a la Universitat per tal de procedir al seu estudi i apli-
car les mesures correctores adequades per eliminar o minimitzar 
la situació del risc.

Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos

Mitjançant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, 
il·luminació, ventilació i distribució del mobiliari que condicionen 
en gran part la satisfacció dels treballadors i treballadores en la 
realització del seu treball.

Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc

Controls externs: contracte amb empresa externa per al con-
trol de la legionel·la en les instal·lacions de la Universitat.

Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats so-
bre els controls interns.

Des de l’SPRL, s’han coordinat les tasques externes i internes de 
control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torre de refrigeració.
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Vigilància de la salut contractada amb SP Activa, que ha con-
sistit principalment en la realització de revisions específiques 
d’acord amb els llocs de treball de tots els campus de la UdL.

Aprovació del protocol d’actuació de la UdL davant la Grip A

El Comitè de Seguretat i Salut de la UdL, a instàncies de les auto-
ritats sanitàries, en la reunió de data 17 de setembre de 2009, va 
aprovar un protocol d’actuació davant la grip A.

Per tal d’informar a la comunitat universitària sobre la grip A, en 
la pàgina web de l’SPRL es va crear un apartat específic amb in-
formació útil i recomanacions per tal prevenir la propagació de la 
malaltia. Així mateix, en aquest apartat es van recollir les comu-
nicacions sobre la grip A que es van anar enviant a la comunitat 
universitària.

Avaluacions de riscos psicosocials

S’han realitzat avaluacions de riscos psicosocials al personal del 
Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU) i als Auxiliars de 
Serveis del Campus de Cappont. Aquestes avaluacions han estat 
realitzades per un tècnic de SP Activa i coordinades i supervisades 
pel Servei de Prevenció de la UdL.

Així mateix, està previst dur a terme a terme avaluacions dels ris-
cos psicosocials de tot el personal de l’Oficina de Relacions Inter-
nacionals, de l’Àrea Econòmica i del Servei de Personal.

Suport psicosocial als treballadors i treballadores de la UdL

Per tal de gestionar els riscos associats a factors psicosocials, s’ha 
seguit el “Procediment de gestió de casos relacionats amb factors 
psicosocials a la UdL”.

Així mateix, la UdL ha concertat amb un gabinet especialitzat en 
psicologia un Servei d’Atenció Psicològica (SAP) per als treballa-
dors i treballadores de la UdL, que té com a missió donar atenció 
psicològica inicial i individual per als diferents tipus de problemes 
psico-anímics del PDI i PAS de la comunitat universitària de la UdL.

Aprovació de procediments del manual de gestió d’integració 
de la prevenció als laboratoris i campus

Amb l’objectiu de definir pautes d’actuació per garantir la coordi-
nació en temes de prevenció entre la UdL i les empreses que des-
envolupin part de la seva activitat en les instal·lacions de la UdL, el 
Comitè de seguretat i Salut ha aprovat els següents procediments:

Aprovació del procediment PRL-12: Control dels treballs en 
alçada.

Aprovació del procediment PRL-13: Control dels treballs en 
espais confinats.

Modificació del procediment PRL-07: Coordinació empresa-
rial en contractacions menors i procediments negociats.

Aprovació del procediment PRL-08: Coordinació empresarial 
en contractes administratius (concursos).
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GESTIÓ ECONÒMICA
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1. PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST  
DE L’ANY 2010

El pressupost de la UdL per al 2010 és de 91.728.183,27 euros, el 
que suposa una variació del 18,70%.

Com a novetat d’aquest any, en el pressupost per programes s’ha ela-
borat una fitxa per cadascun dels programes on hi ha: la missió, els 
objectius estratègics i operatius, les accions a desenvolupar durant 
l’exercici, i els responsables de la seva execució. A més, en el detall de 
les despeses de cadascun dels programes, s’ha inclòs quines són les 
fonts de finançament del programa, classificades en quatre apartats:

finançament propi, que correspon als recursos no afectats a 
cap tipus de despesa. Per tant, la decisió de finançar un pro-
grama és per decisió de la UdL.

Transferències corrents, que són els recursos afectats que es 
reben per part d’entitats públiques o privades i que es destinen 
a despesa corrent (personal, compra de béns i serveis o beques).

Transferències de capital, que són els recursos afectats que es 
reben per a realitzar inversions.

Prestació de serveis i altres ingressos, que són els recursos 
provinents de la facturació a entitats o altres ingressos via 
contraprestació.

Els programes del pressupost recullen tots els objectius estratè-
gics, dels que es fa una menció d’algunes de les actuacions, sense 
que això impliqui que les mencionades siguin les més importants:

Programa 1. Docència

Dissenyar i aprovar el pla operatiu del projecte d’integració de 
dades docents, acadèmiques i de professorat.

Reestructurar i potenciar la Unitat de planificació docent.

Impulsar, mitjançant el Servei Lingüístic, les accions adreça-
des a l’ús de les tres llengües.

Incrementar les infraestructures de docència (CREA i adapta-
ció d’espais a l’EEES).

Programa 2. Recerca i Transferència

Definir el marc de col·laboració entre la UdL i els ens vin-
culats: Parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida i 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

Incrementar els becaris predoctorals i postdoctorals.

Incrementar les infraestructures de recerca (Edifici 5b de l’Et-
sea i equipament de la Plataforma de serveis de Biòmica).

Programa 3. Estudiants i comunitat universitària

Incrementar les convocatòries de beques de mobilitat per a 
l’estudiantat.

Incrementar els recursos per a beques a l’estudiantat.

Augmentar els nombre de cursos d’idiomes.

Programa 4. Infraestructures i biblioteca

Impulsar el desenvolupament del CRAI.

Augmentar els punts d’accés wifi per millorar la cobertura a 
tots els campus.

Implantar la telefonia IP.

Programa 5. Universitat i societat

Impulsar la implantació de l’administració electrònica a la UdL.

Executar accions per disposar d’un Pla de Comunicació inter-
na i externa.

Potenciar la borsa de treball.

Programa 6. Personal i formació

Disposar d’una relació de llocs del PDI.

Incrementar l’oferta de formació pel PDI i pel PAS.

Incloure les competències del PAS en el Pla de formació, en 
els processos de selecció i de provisió de llocs de treball.
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Programa 7. Despeses generals

Executar projectes de simplificació, millora i racionalització 
de procediments.

Desenvolupar les accions previstes en el Pla de prevenció de 
la UdL.

Impulsar accions de millora de la sostenibilitat.

Quant a les característiques del Pressupost del 2010, i d’acord amb 
el que estableix la normativa pressupostària, el pressupost s’ha ela-

borat seguint un model equilibrat, és a dir, equiparant ingressos i 
despeses. Així, el pressupost per a l’any 2010 és de 91.728.183,27€, 
el que suposa un increment del 18,7 % en relació amb el de l’exer-
cici 2009. Aquest fort increment és degut a les inversions que s’han 
d’executar durant l’any 2010. Si solament tenim en compte la des-
pesa corrent, l’increment del pressupost és del 4,7 % respecte la 
despesa corrent de l’any anterior, un increment moderat i per sota 
del previst en el marc de finançament de les universitats públiques.

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capí-
tols, corresponents als exercicis 2009 i 2010, així com la compara-
ció percentual entre ambdós exercicis.

Capítol Concepte 2009 2010 % variació
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 10.463 11.143 6,49
4 Transferències corrents 56.285 59.297 5,35
5 Ingressos patrimonials 885 683 -22,82

Ingressos corrents 67.633 71.123 5,16
7 Transferències de capital 9.638 20.250 110,11
9 Passius financers 5 355 7.000,00

Ingressos capital 9.643 20.605 113,68
TOTAL 77.276 91.728 18,70

Imports en milers d’euros.

En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre: 

Capítol Concepte 2009 2010 % variació
1 Despeses de personal 51.331 52.611 2,49
2 Despeses de béns i serveis 13.962 15.750 12,81
3 Despeses financeres 50 52 4,33
4 Transferències corrents 2.181 2.282 4,67

Despesa corrent 67.523 70.695 4,70
6 Inversions reals 9.745 20.649 111,89
8 Actius financers 3 3
9 Passius financers 5 381 7.518,33

Despesa capital 9.753 21.033 115,65
TOTAL 77.276 91.728 18,70

Imports en milers d’euros.
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Gràfic estat d’ingressos

Gràfic estat de despeses
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses des de l’any 2006 fins al 2010

ESTAT D’INGRESSOS 2006 Variació 
2006 

respecte 
2005

2007 Variació 
2007 

respecte 
2006

2008 Variació 
2008 

respecte 
2007

2009 Variació 
2009 

respecte 
2008

2010 Variació 
2010 

respecte 
2009

Capítol 3 Taxes, preus 
públics i altres 
ingressos

9.250.347 -2,19% 9.981.824 7,91% 10.867.530 8,87% 10.463.358 -3,72% 11.142.750 6,49%

Capítol 4 Transferències 
corrents

43.268.487 14,66% 47.547.573 9,89% 51.967.630 9,30% 56.284.872 8,31% 59.297.229 5,35%

Capítol 5 Ingressos 
patrimonials

286.601 12,51% 427.200 49,06% 857.200 100,66% 884.636 3,20% 682.759 -22,82%

Capítol 7 Transferències 
capital

15.688.830 77,94% 11.552.115 -26,37% 13.027.553 12,77% 9.637.918 -26,02% 20.250.444 110,11%

Capítol 9 Passius 
Financers

3.000 0,00% 5.339.500 1778,83% 605.000 -88,67% 5.000 -99,17% 355.000 7000,00%

TOTAL INGRESSOS 68.497.265 21,73% 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06% 91.728.183 18,70%

ESTAT DE DESPESES 2006 Variació 
2006 

respecte 
2005

2007 Variació 
2007 

respecte 
2006

2008 Variació 
2008 

respecte 
2007

2009 Variació 
2009 

respecte 
2008

2010 Variació 
2010 

respecte 
2009

Capítol 1 Despeses de 
personal

39.317.977 14,99% 43.772.225 11,33% 47.504.193 8,53% 51.330.682 8,06% 52.610.705 2,49%

Capítol 2 Despeses de 
béns corrents 
i serveis

11.567.772 2,13% 12.764.848 10,35% 14.829.392 16,17% 13.961.560 -5,85% 15.749.886 12,81%

Capítol 3 Despeses 
financeres

1.264 -19,80% 1.778 40,66% 32.765 1.742,00% 49.764 51,88% 51.918 4,33%

Capítol 4 Transferències 
corrents

1.071.548 -5,76% 1.369.735 27,83% 1.834.726 33,95% 2.180.542 18,85% 2.282.437 4,67%

Capítol 6 Inversions 
reals

16.531.704 72,11% 16.937.526 2,45% 13.117.836 -22,55% 9.745.236 -25,71% 20.649.318 111,89%

Capítol 8 Actius 
financers

- - - - 3.000 - 3.000 0,00% 3.000 0,00%

Capítol 9 Passius 
financers

7.000 -1,66% 2.100 -70,00% 3.000 42,86% 5.000 66,67% 380.916 7518,33%

TOTAL DESPESES 68.497.265 21,73% 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06% 91.728.183 18,70%
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2. FINANÇAMENT PER OBJECTIUS 

L’any 200,9 s’ha procedit a l’avaluació del sistema de finançament 
per objectius 2008-2010, aprovat per la Generalitat per a la millora 
del finançament de les universitats públiques catalanes. Aquest 
sistema valora uns objectius i indicadors, agrupats en tres àmbits: 
Recerca, Docència i Gestió.

El resultat de l’avaluació de l’any 2008, que ha donat com a resul-
tat que la UdL ha assolit el 93,51 % dels imports màxims assolibles, 
i uns ingressos de 2.699.690,63 €, d’acord amb la següent criteris:

a) En l’àmbit de la Recerca, la distribució és totalment competitiva, 
i la UdL ha assolit un 6,16 % del sistema universitari català. Es 
valora els trams de recerca vius, el PDI que pertany a grups de re-
cerca reconeguts per la Generalitat, el nombre de projectes euro-

peus, els ingressos per convocatòries públiques competitives, per 
contractes i serveis, i per llicències i patents, i el nombre d’spin-off 
universitàries.

b) En l’àmbit de la Docència, s’ha assolit el 80,13 % dels màxims 
assolibles. Els indicadors que s’avaluen són la taxa d’eficiència, la 
taxa d’abandonament, la taxa de rendiment, la taxa de dedicació 
docent, la dimensió dels grups de classe, la taxa de mèrits do-
cents, els estudis amb menys de 30 estudiants, la implantació de 
la llengua catalana i anglesa, i els estudiants que han realitzat 
pràctiques.

c) En l’àmbit de la Gestió, s’ha assolit el 98,99 % dels màxims as-
solibles. Els indicadors que s’avaluen són: no estar en dèficit pres-
supostari, el disposar d’un pressupost per programes i disposar 
d’indicadors de costos dels principals serveis.
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La gestió per processos de la UdL

Un cop elaborat el mapa de processos de la UdL, el catàleg de 
processos, la taula de consistència i la norma de desenvolupament 
i gestió dels procediments de la UdL, durant aquest curs acadèmic 
les principals accions del projecte de gestió per processos de la 
UdL han estat:

1. L’equip guia del projecte s’ha transformat en el grup de treball 
L7, ja que correspon a la línia 7 del Pla Estratègic de la UdL pel 
2006-2012. Aquest canvi és fruit de passar d’una etapa més 
conceptual a una de més implicació de les diferents unitats 
i serveis de la UdL. En aquest sentit, L7 serà l’encarregat de 
supervisar els projectes estratègics de la gestió per processos 
i prioritzar i aprovar les millores en la gestió de la resta d’uni-
tats i serveis.

2. Endegar la gestió de la millora. Com a prova pilot pel 2010 
s’han demanat als serveis estructurals que realitzin projectes 
de millora de les seves unitats. Aquest projectes seran avalu-
ats el mes de novembre de 2010, moment en que es fixaran 
els projectes de millora pel 2011. Per als equips de millora de 
les diferents unitats i serveis es realitzarà una formació espe-
cífica, apart del suport de la Unitat d’Organització i Processos.

Així mateix, durant aquest curs acadèmic s’han estat executant els 
següents projectes estratègics:

1. Nou sistema de gestió econòmica

S’ha definit el model objectiu de gestió econòmica de la UdL, com-
portant el disseny i redisseny de tots els procediments de l’àmbit 
econòmic. El projecte s’ha dividit en dos subprojectes:

la concreció dels requeriments funcionals i tècnics per al nou 
aplicatiu de gestió econòmica que ha de permetre agilitzar i 
simplificar la gestió administrativa d’aquest àmbit.

La definició del nou portal de gestió econòmic per tal d’agi-
litar la tramitació econòmica. En aquest àmbit s’han definit 
totes les pantalles i requeriments dels procediments.

2. Projecte integració de dades docents, de professorat i 
d’espais

S’ha impulsat el projecte “integració de dades docents, professo-
rat i acadèmiques” que té com a principal propòsit la millora i la 
coordinació dels procediments existents en la Universitat de Lleida 
associats a la planificació docent i la seva gestió. S’ha elaborat 
un pla operatiu per a desenvolupar cadascun dels subprojectes en 
que s’ha dividit, que està sota la direcció d’un vicerector o gerent, 
reunint-se mensualment una comissió de seguiment per a l’avalu-
ació del desenvolupament i adopció de mesures correctives.

3. Sistema de qualitat dels nous graus

En el marc de la gestió per processos, i tenint en compte les di-
rectrius del programa AUDIT, la UdL va dissenyar una Manual de 
Qualitat, fonamentat en el pla estratègic corporatiu i el document 
de política de qualitat, ambdós han servit de base per al disseny 
dels sistemes de garantia de la qualitat als centres. 

Els SIGQ dels centres recullen el conjunt d’activitats (procedimen-
tades) que es desenvolupen per tal de garantir la millora contínua 
de la qualitat de l’oferta formativa.

L’àmbit d’aplicació dels SGIQ, enguany pilotats a l’ Escola Politèc-
nica Superior i a l’Escola d’Infermeria, inclou totes les titulacions 
oficials que s’imparteixen en aquests centres. 

4. Administració electrònica

La UdL forma part del treball col·laboratiu endegat per totes les 
universitats públiques catalanes per implementar l’administració 
electrònica, comptant amb les eines i el suport d’altres òrgans de 
l’administració pública catalana. Després de la creació d’una co-
missió “ad hoc”, s’ha centralitzar el projecte en la posta en marxa 
d’una entitat de registre de certificació digital per a disposar pro-
perament d’una signatura electrònica.

En aquest projecte hi ha convergit, a més, el nou disseny del carnet 
UdL, el qual es presentarà amb diverses funcionalitats integrades: 

préstec bibliotecari
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proximitat i mobilitat 

descomptes

ús d’espais 

i el de signatura electrònica
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